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A. Streszczenie 

W dzisiejszych czasach obserwujemy szeroko rozpowszechniony ekotrend  

w odżywiania, pielęgnacji i profilaktyce zdrowia. Sięgamy po produkty spożywcze, kosmetyki 

i leki na bazie surowców roślinnych i owocowych, przekonani o ich działaniu prozdrowotnym. 

W obliczu niszczącego wpływu środowiska oraz wolnych rodników na zdrowie ludzkie, 

naturalne surowce roślinne są najbardziej pożądane przez przemysł farmaceutyczny, 

kosmetyczny czy spożywczy. Do tej pory nie dokonano pełnych analiz składu chemicznego 

roślin o znaczeniu prozdrowotnym. Z tej przyczyny badania składu surowców roślinnych oraz 

ich klasyfikacji pod względem zawartości określonych substancji czynnych to wyzwanie dla 

współczesnej fitochemii i chemotaksonomii.  

Obecnie oprócz badań właściwości chemicznych i fizycznych surowców zielarskich 

powszechnie wykonuje się też analizy właściwości biologicznych, m.in.: określa się 

właściwości antybakteryjne czy przeciwgrzybiczne. Ponadto obserwuje się wpływ surowców 

roślinnych na procesy biochemiczne i określa oddziaływanie na aktywność określonych 

komórek lub tkanek.  

W przedstawionej pracy doktorskiej jako materiał badawczy wykorzystano surowce 

roślinne używane do produkcji kosmetyków, soki owocowe, napary z suszu owocowego oraz 

wina. Przetwory roślinne oraz surowce zielarskie, które wybrano są powszechnie 

wykorzystywane w kosmetyce, farmakoterapii czy przemyśle spożywczym.  

Przeprowadzone badania, które miały na celu przeanalizowanie kosmetycznych  

i farmaceutycznych surowców roślinnych pod względem składu chemicznego oraz właściwości 

biologicznych, podzielono na następujące etapy: 

1. Pierwszy etap obejmował analizę składu chemicznego poszczególnych 

surowców i obejmował następujące zadania: 

a. oznaczanie jakościowe i ilościowe trans-resweratrolu w wybranych 

ekstraktach roślinnych metodą chromatografii cienkowarstwowej 
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b. oznaczanie jakościowe i ilościowe trans-resweratrolu w wybranych 

ekstraktach roślinnych metodą wysokosprawnej chromatografii 

cieczowej 

c. opracowanie metody oznaczania oraz analiza wybranych barwników 

roślinnych antocyjanin oraz antocyjanidyn metodą chromatografii 

cienkowarstwowej 

d. opracowanie metody oznaczania oraz analiza zawartości wybranych 

flawonoidów i kwasów fenolowych metodą chromatografii 

cienkowarstwowej w ekstraktach roślinnych metodą chromatografii 

cienkowarstwowej. 

2. Drugi etap obejmował analizę właściwości przeciwutleniających 

poszczególnych surowców następującymi technikami:  

a. spektrofotometrii UV-Vis z zastosowaniem odczynnika DPPH (2,2-

difenylo-1-pikrylohydrazyl), 

b. spektrofotometrii UV-Vis z zastosowaniem odczynnika ABTS (2,2-

azynobis (3etylobenzotiazolino-6-sulfonian)), 

c. spektrofotometrii UV-Vis z zastosowaniem odczynnika Folina-

Ciocalteu (w skład wchodzą kwas fosforomolibdenowy  

i fosforowolframowy) metodą FRAP,  

d. spektrofotometrii UV-Vis z zastosowaniem odczynnika TPTZ 

(kompleks żelazowo-2,4,6-tripirydylo-S-triazyny) 

e. spektrofotometrii UV-Vis - metodą CUPRAC, z zastosowaniem 

odczynnika neokuproiny (2,9-dimetylo-1,10-fenantrolina) 

f. spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) 

g. testu dot blot, na płytkach stosowanych do TLC, z zastosowaniem 

odczynnika DPPH (2,2-difenylo-1-pikrylohydrazyl). 
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3. Trzeci etap obejmował analizę właściwości antybakteryjnych poszczególnych 

surowców roślinnych metodą bioautografii bezpośredniej (TLC-BD). 

4. Czwarty etap to ocena in vitro wpływu wybranych roślinnych surowców 

kosmetycznych na proliferację komórek skóry tj. fibroblastów. 

Wyniki przeprowadzonych badań stanowią szerokie porównanie surowców 

kosmetycznych, soków owocowych oraz naparów pod względem właściwości 

prozdrowotnych. Szczególnie ciekawe wydają się wyniki dla surowców kosmetycznych, gdyż 

brak innych doniesień literaturowych na wzmiankowany temat. 
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B. Summary 

Nowadays, we observe a widespread ecotrend in nutrition, care and health prevention. 

We reach for food products, cosmetics and medicines based on plant and fruit raw materials, 

convinced of their pro-health effects. In the face of the destructive influence of the environment 

and free radicals on human health, natural plant materials are most desirable by the 

pharmaceutical, cosmetic and food industries. So far, no complete analyzes of the chemical 

composition of plants of pro-health importance have been performed. For this reason, studying 

composition of plant raw materials and their classification in terms of the content of specific 

active substances is a challenge for modern phytochemistry and chemotaxonomy. 

Currently, in addition to testing chemical and physical properties of herbal raw 

materials, biological properties are also commonly analyzed, including determination of 

antibacterial and antifungal properties. Moreover, the influence of plant materials on 

biochemical processes is observed and the influence on activity of specific cells or tissues is 

determined. 

In the presented doctoral thesis, plant raw materials used in production of cosmetics, 

fruit juices, infusions of dried fruit and wine samples were used as research material. Vegetable 

preparations and herbal raw materials that were selected are commonly used in cosmetics, 

pharmacotherapy and food industry. 

Research has been carried out to analyze the cosmetic and pharmaceutical plant raw 

materials in terms of chemical composition and biological properties, were divided into the 

following stages: 

1. First stage included the analysis of chemical composition of individual raw materials and 

included the following tasks: 

a. qualitative and quantitative determination of trans-resveratrol in selected plant 

extracts by thin-layer chromatography 

b. qualitative and quantitative determination of trans-resveratrol in selected plant 

extracts by high-performance liquid chromatography 
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c. development of a method for determination and analysis of selected plant pigments 

anthocyanins and anthocyanidins by thin-layer chromatography 

d. development of a method of determination and analysis of the content of selected 

flavonoids and phenolic acids by thin-layer chromatography in plant extracts by thin-

layer chromatography. 

2. Second stage involved the analysis of antioxidant properties of individual raw materials using 

the following techniques: 

a. UV-Vis spectrophotometry with the use of DPPH reagent (2,2-diphenyl-1-

picrylhydrazyl) 

b. UV-Vis spectrophotometry using the ABTS reagent (2,2-azinobis(3-

ethylbenzothiazoline-6-sulfonate)), 

c. UV-Vis spectrophotometry using the Folin-Ciocalteu reagent (contains 

phosphoromolybdic acid phosphorus tungsten) by the FRAP method, 

d. UV-Vis spectrophotometry using TPTZ reagent (iron-2,4,6-tripyridyl-S-triazine 

complex) 

e. UV-Vis spectrophotometry - CUPRAC method, using the neocuproin reagent (2,9-

dimethyl-1,10-phenanthroline) 

f. electron paramagnetic resonance spectroscopy (EPR) 

g. dot blot test on TLC plates using DPPH reagent (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl). 

3. Third stage included the analysis of antibacterial properties of individual plant materials 

using the direct bioautography method (TLC-BD). 

4. Fourth stage is the in vitro evaluation of the influence of selected vegetable cosmetic raw 

materials on proliferation of fibroblasts (skin cells). 

The results of the research show a comprehensive comparison of cosmetic ingredients, 

fruit juices and infusions in terms of health-promoting properties. The results for cosmetic raw 

materials seem particularly interesting, as there are no reports in the literature on this subject. 
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C. Spis akronimów wykorzystanych w pracy 

Akronim  Termin polskojęzyczny  Termin anglojęzyczny  

ABTS 2,2'-azobis(3-ethylobenzotiazolino-6-

sulfonian) 

2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-

sulphonic acid) 

CFU jednostka tworząca kolonię colony forming unit 

COSMOS Europejskie standardy dla kosmetyków 

naturalnych 

cosmetics organic and natural standard  

CPA całkowity potencjał antyoksydacyjny total antioxidant status 

CUPRAC metoda oparta na redukcji kompleksu 

neokuproiny z jonami Cu(II) 

cupric reducing antioxidant capacity 

CV woltamperometria cykliczna cyclic voltammetry 

DAD detektor z matrycą diodową diode array detector 

DMSO dimetylosulfotlenek dimethyl sulfoxide 

DNA kwas deoksyrybonukleinowy deoxyribonucleic acid 

DPPH 2,2-difenylo-1-pikrylohydrazyl 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl 

EFTA europejskie stowarzyszenie wolnego 

handlu 

european free trade association 

EPR spektroskopia elektronowego rezonansu 

paramagnetycznego 

electron paramagnetic resonance 

spectroscopy 

FC odczynnika Folina-Ciocalteu Folina-Ciocalteau’a reagent 

FRAP metodana oparta na redukcji kompleksu 

Fe(III)-TPTZ 

ferric ion reducing antioxidant 

parameter 

GC chromatografia gazowa gas chromatography 

HAT mechanizm przeniesienia atomu wodoru hydrogen atom transfer 

HGF czynnik wzrostu hepatocytów hepatocyte grow factor 

HPLC wysokosprawna chromatografia cieczowa high performance liquid 

chromatography 

HPTLC wysokosprawna cienkowarstwowa 

chromatografia cieczowa 

high-performance thin-layer 

chromatography 

INCI międzynarodowe nazewnictwo 

składników kosmetyków 

international nomenclature of cosmetic 

ingredients 

KG kwas galusowy  gallic acid 

LC-MS chromatografia cieczowa ze 

spektrometrem masowym 

liquid chromatopgraphy-mass 

spectrometry 

LDL lipoproteina niskiej gęstości low-density lipoprotein 

LOD granica wykrywalności limit of detection 
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LOQ granica oznaczalności limit of quantification 

MTT bromek 3-(4,5-dimetylotiazol-2-ilo)-2,5-

difenylotetrazoliowy 

(3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-

diphenyltetrazolium bromide) 

ORAC metoda oznaczania zdolności absorpcji 

wolnych rodników tlenowych inaczej: 

pojemność antyutleniająca 

oxygen radical absorbance capacity 

OTC bez recepty over the counter 

PPH pierwotne nadciśnienie płucne primary pulmonary hypertension 

RP układ faz odwróconych reversed-phase 

RFA reaktywne formy azotu reactive nitrogen species 

RFT reaktywne formy tlenu reactive oxygen species 

RP-HPLC chromatografia w układzie faz 

odwróconych RP 

reversed-phase chromatography (rpc) 

SET mechanizm przeniesienia pojedynczego 

elektronu 

single electron transfer 

SOD dysmutaza nadtlenkowa superoxide dismutase 

SPE ekstrakcja do fazy pełnej solid phase extraction 

TAC całkowita pojemność antyoksydacyjna total antioxidant capability 

TAP całkowity potencjał antyoksydacyjny  total antioxidant potential 

TAR całkowita reaktywność 

przeciwutlaniająca  

total antioxidant reactivity 

TAS całkowita pojemność antyoksydacyjna total antioxidant status  

TEAC stężenie równoważników troloxu  

w próbce 

trolox-equivalent antioxidant capacity 

TLC chromatografia cienkowarstwowa thin layer chromatography 

TLC - BD bioautografia bezpośrednia połączona  

z chromatografią cienkowarstwową 

thin-layer chromatography coupled with 

direct bioautography 

TPTZ kompleks żelazowo-2,4,6-tripirydylo-S-

triazyny 

2,4,6-Tri(2-pyridyl)-s-triazine 

UV ultrafiolet Ultraviolet 

WE Wspólnota Europejska European Economic Community 

WHO światowa organizacja zdrowia world health organization 

TRAP metoda oznaczania całkowitej zdolności 

wychwytywania wolnych rodników 

total radical trapping antioxidant 

parameter 
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Wstęp  

Współcześnie obserwujemy zwrot zainteresowań w kierunku tzw. ekotrendu jako 

metody dbania o zdrowie, wygląd, czy sposobu odżywiania. Surowce roślinne przeżywają swój 

renesans w wielu branżach, m.in. w branży farmaceutycznej, kosmetycznej, czy spożywczej. 

Częściej wykorzystujemy surowce roślinne znane z działania prozdrowotnego, które zawierają 

naturalne substancje aktywne o działaniu m.in. antybakteryjnym, przeciwgrzybicznym, 

przeciwzapalnym, czy antyoksydacyjnym. W obliczu destrukcyjnego wpływu wolnych 

rodników na zdrowie ludzkie, naturalne surowce o właściwościach wymiataczy wolnych 

rodników, są najbardziej pożądane. Szczególnie popularnym związkiem chemicznych 

izolowanym z roślin jest resweratrol, który w świetle wielu badań potwierdzających działanie 

prozdrowotne uznawany jest wręcz za eliksir młodości [1]. 

Surowce roślinne stosowane są ze względu na ich właściwości prozdrowotne lub 

zawartość związku chemicznego wykazującego określone działanie biologiczne. Obecnie 

przebadanych jest zaledwie 4000–6000 gatunków roślin z ok. 40 tysięcy, uważanych za 

lecznicze. Chemotaksonomia jest dziedziną taksonomii, która wykorzystuje dane chemiczne  

w celu opracowania systematyki biologicznej organizmów. Klasyfikacja surowców roślinnych 

pod względem zawartości prozdrowtonych związków chemicznych znajduje zastosowanie  

w ocenie właściwości biologicznych, np. antybakteryjnych, przeciwzapalnych czy 

antyoksydacyjnych [2]. Chemotaksonomia może ponadto posłużyć branży farmaceutycznej 

czy kosmetycznej do oceny surowców roślinnych o określonej zawartości związku 

chemicznego, wykazującego pożądane właściwości. Szybciej i taniej jest zastosować 

standaryzowany surowiec roślinny, niż ekstrahować z niego wybrany związek chemiczny. 

Naturalne surowce roślinne posiadają dodatkowe walory, jak swoisty aromat czy 

charakterystyczną, naturalną barwę, które komplementarnie i symbiotycznie wpływają na 

jakość produktu końcowego. Chemotaksonomia surowców roślinnych powinna posługiwać się 

danymi chemicznymi, pochodzącymi z jak największej liczby badań. Rozwojowi statystyki 

chemicznej, np. surowców antyoksydacyjnych, sprzyja także rozwój technik analitycznych [3]. 

Analiza składu chemicznego różnych gatunków roślin pozwala także względnie 

określić działanie prozdrowotne danego surowca. Szczególnym zainteresowaniem  
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i popularnością wśród producentów cieszą się standaryzowane surowce roślinne 

wykorzystywane w najbardziej rozwojowych, innowacyjnych i dochodowych branżach: 

farmaceutycznej i kosmetycznej, czy w świeżym ekoodżywianiu [4,5]. 

Przedmiotem badań są roślinne surowce kosmetyczne, soki owocowe, napary z suszu 

roślinnego (sklasyfikowane jako surowce kosmetyczne i farmaceutyczne) oraz wina. Dobór 

surowców roślinnych opierał się na ich szczególnym znaczeniu w farmakoterpii i pielęgnacji 

skóry. 
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I. Część literaturowa  

I.1 Surowce roślinne stosowane w farmakoterapii  

 

Spośród ponad 400 tysięcy gatunków roślin poznanych na Ziemi, za lecznicze uważa 

się około 40 tysięcy. W handlu światowym zastosowanie znajduje niewiele ponad 900 

gatunków. Aktualnie około dwóch tysięcy roślin leczniczych wymienionych jest  

w farmakopeach narodowych [4, 6]. 

Rośliną leczniczą wg definicji Światowej Organizacji Zdrowia jest każda roślina, która 

podawana człowiekowi lub zwierzęciu w jakiejkolwiek postaci wywiera dostrzegalne działanie 

fizjologiczne [6]. Obecnie nawet w krajach najbardziej rozwiniętych obserwuje się wzrost 

zainteresowania ziołolecznictwem. Zauważono, że ma to związek z szerzeniem się tzw. chorób 

cywilizacyjnych, spadkiem naturalnej odporności na infekcje oraz wzrostem podatności na 

różnego rodzaje alergie.  

Polska zapewnia prawie 20% światowej produkcji ziół. W Europie jest liderem w tej 

kategorii. Na rynki zachodnie trafia blisko 80% surowca z polskich plantacji. W Polsce uprawia 

się około 80 gatunków roślin leczniczych, a blisko 100% jest pozyskiwanych ze stanowisk 

naturalnych. Produkcja zielarska jest znaczącym kierunkiem rolnictwa, wytwarza surowce 

wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu (m.in. farmaceutycznego, spożywczego, 

kosmetycznego i barwierskiego) [6,7,8].  

W Polsce sprzedaje się rocznie około 100 mln opakowań produktów ziołowych. 

Odbiorcy ziół i przetworów ziół to przemysł spożywczy, które skupuje ponad 60% surowca. 

Znaczącym odbiorcą surowców zielarskich są także firmy farmaceutyczne, co stanowi ok.  

35 % sprzedaży. Sektor kosmetyczny stanowi 5% rynku (Rys.1.). W przypadku zastosowania 

spożywczego i kosmetycznego szacuje się 2÷5 % wzrosty z roku do roku [8]. 
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Rysunek 1. Surowce zielarskie – udziały w sprzedaży do różnych branż [9]. 

 

Z chemicznego i farmaceutycznego punktu widzenia istotny jest fakt poszukiwania 

różnych metod wydzielania związków chemicznych z ziół. Firmy farmaceutyczne 

zainteresowane są izolacją czystych substancji pochodzenia roślinnego, które wykazują 

właściwości prozdrowotne takie same, lub zbliżone do leków syntetycznych. Produkty 

naturalne są także droższe w porównaniu do wyrobów przemysłowych [9].  

I.1.1 Surowce roślinne - zastosowanie w medycynie i farmacji  

Charakterystyki chemiczne substancji i przetworów roślinnych o właściwościach 

prozdrowotnych zebrane w XII Farmakopei Polskiej liczą ponad 200 pozycji. Zarazem autorzy 

podkreślają, że nie jest to zbiór wyczerpujący [14]. 

Obok tradycyjnego wykorzystania ziół i preparatów roślinnych stosowanych  

w leczeniu różnych dolegliwości, m.in.: bólowych, przeziębień, gastrycznych i stanów 

zapalnych, coraz częstsze są doniesienia dotyczące nowych kierunków w ziołolecznictwie. 

Najnowsze badania traktują m.in. o zastosowaniu fitozwiązków w roli radioprotektorów  

w procesie napromieniowywania i niszczenia komórek nowotworowych. Do związków 

pochodzenia roślinnego o charakterze radioochronnym zaliczana się m.in. flawonoidy, kwasy 

fenolowe, alkaloidy, likopen, polisacharydy oraz fitohormony. Zawarte są one np. w czosnku 

(Allium sp.), zielonej herbacie (Camellia sp.), imbirze (Zingiber sp.), dziurawcu (Hypericum 

sp.) i aronii (Aronia sp.), winorośli właściwej (Vitis vinifera L.), granatowcu właściwym 

(Punica granatum L.) [15]. 



  
 

 17 

 
 

 

Działanie antynowotworowe wykazuje m.in.: kurkumina zawarta w kłączu ostryżu 

długiego (Curcuma longa L.). Zbadano, iż wykazuje ona właściwości hamujące ekspresję 

enzymów katalizujących przemiany fosfolipidów błony komórkowej, które sprzyjają 

powstaniu prostanoidów odpowiedzialnych za pojawianie się komórek nowotworowych 

gruczołu piersiowego [16]. Z kolei surowcami istotnymi w profilaktyce i leczeniu depresji są 

m.in. żeń-szeń właściwy (Panax ginseng), herbata chińska (Camellia sinensis (L.)), dziurawiec 

zwyczajny (Hypericum perforatum L.) oraz pieprz metystynowy (Piper methysticum) [17].  

Ostatnimi laty ziołolecznictwo w Polsce znajduje coraz więcej zwolenników i cieszy się 

uznaniem wśród dużej grupy społeczeństwa. Zaletą ziół jest to, że wiele produkowanych  

z nich preparatów działa łagodnie i wielokierunkowo. O popularności ziołolecznictwa może 

świadczyć coroczny wzrost wartość rynku leków ziołowych OTC (ang. Over The Counter - bez 

recepty), który w 2015 roku wynosił około 12 mld zł. [18]. W Polsce najczęściej wybierane są 

tradycyjne preparaty ziołowe na ból gardła, dolegliwości wątroby, o działaniu uspokajającym  

i nasennym oraz przeciw grypie i przeziębieniu. Poza tym popularne są preparaty z dodatkiem 

ekstraktów roślinnych do stosowania zewnętrznego, m.in. na wynaczynienia, łysienie, 

dermatozy.  

Ponadto warto podkreślić, że leki roślinne są szczególnie przydatne w leczeniu chorób 

przewlekłych, gdyż mogą być stosowane przez długi okres czasu, są tolerowane przez organizm 

oraz wykazują mniejsze spektrum działań niepożądanych, niż leki syntetyczne.  

Z tego względu są zalecane w długotrwałej farmakoterapii [18,19]. 

I.1.2 Zastosowanie surowców roślinnych w produktach farmaceutycznych  

Produkty lecznicze pochodzenia roślinnego stanowią fundament przemysłu 

farmaceutycznego. Dawnymi czasy szukano dostępnych rozwiązań w celu złagodzenia 

dolegliwości. Zauważono, że pewne rośliny cechują się właściwościami leczniczymi  

i poprawiają komfort w różnych schorzeniach. Przygotowywano wtedy mieszanki roślinne, 

które pełniły funkcję obecnych leków. Wraz z rozwojem nauki, rozpoczęto badania nad 

charakterystykami substancji chemicznych, które przyczyniły się do ogromnego rozwoju 
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branży farmaceutycznej. Obecnie chory nie wybiera się na poszukiwanie idealnej mieszanki 

roślinnej, lecz korzysta z dobrodziejstwa rozwoju nauki i gotowych farmaceutyków [7]. 

Analiza chemiczna składu leków ziołowych (jak i przetworów roślinnych, np. 

wyciągów) skutkuje tym, że utrudniona jest kontrola jakości na poziomie biologicznie 

czynnych związków chemicznych. Występować mogą nierzadko problemy 

z wyselekcjonowaniem i oznaczaniem zawartości konkretnej substancji chemicznej. 

Możliwość dokumentowania jakości pod kątem analizy składu, zawartości i zanieczyszczeń  

w stosunku do tych leków jest ograniczona [10]. W przypadku leków konwencjonalnych, na 

bazie substancji czynnych opracowywanych w laboratorium, jakość jest standaryzowana. 

Natomiast w przypadku roślinnych surowców leczniczych, zawartość substancji chemicznych 

może być zależna od procesu uprawy i zbioru roślin (ewentualne zanieczyszczenia metalami 

ciężkimi, pestycydami itd.). Ponadto w przypadku surowców roślinnych wstępuje większe,  

w porównaniu do substancji syntetycznych, ryzyko zanieczyszczeń mikrobiologicznych  

i wynikających z tego dodatkowych zanieczyszczeń, takich jak np. mykotoksyny. Wymaga to 

dodatkowych analiz mikrobiologicznych surowców [10]. 

Komitet ds. Roślinnych Produktów Leczniczych jest odpowiedzialny za przygotowanie 

wspólnotowej listy substancji roślinnych oraz przetworów i kombinacji, które mogą być 

stosowane w tradycyjnych produktach leczniczych roślinnych. Każdej substancji 

przyporządkowuje się takie informacje jak wskazania, moc, sposób i droga podania oraz inne 

doniesienia, konieczne do bezpiecznego stosowania tradycyjnego, roślinnego produktu 

leczniczego. Zgodnie z art. 16f ust. 2 dyrektywy 2001/83/WE, jeśli zgłaszany tradycyjny 

roślinny produkt leczniczy dotyczy substancji, przetworów lub kombinacji uwzględnionych na 

liście wspólnotowej, to zgłaszający nie jest obowiązany do przedstawienia danych dotyczących 

dopuszczenia do obrotu w innych krajach, danych bibliograficznych, lub raportu eksperta  

w sprawie czasu stosowania produktu oraz danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania.  

W tej sytuacji również bezpośrednie zastosowanie znajduje przepis dyrektywy. Polski 

ustawodawca dokonując implementacji pominął ten przepis i nie znajdziemy go 

w ustawie – Prawo farmaceutyczne [13]. 
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Odrębnym pojęciem w rozumienia prawa, wymagającym ścisłej interpretacji  

w połączeniu z pojęciem roślinnego tradycyjnego produktu leczniczego jest kategoria produktu 

odpowiadającego. Za produkt odpowiadający należy uznać produkt spełniający przede 

wszystkim wymienione kryteria w odniesieniu do tradycyjnego produktu leczniczego 

roślinnego, który jest w trakcie procedury uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do obrotu 

[12]. 

I.1.2.1 Substancja o ugruntowanym zastosowaniu medycznym 

Za substancję o ugruntowanym zastosowaniu medycznym uznaje się substancję czynną 

stosowaną na terytorium Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego EFTA (ang. European 

Free Trade Association). Strony umowy na Europejskim Obszarze Gospodarczym przyjmują 

okres co najmniej 10 lat stosowania, licząc od pierwszego systematycznego  

i udokumentowanego zastosowania tej substancji w produkcie leczniczym. Ponadto substancja 

ta musi posiadać uznaną skuteczność i akceptowalny poziom bezpieczeństwa. Podmiot 

odpowiedzialny chcący uzyskać zezwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego 

zawierającego tego typu substancję, nie jest obowiązany do przedstawienia wyników badań 

nieklinicznych lub klinicznych, ponieważ są one zastępowane lub uzupełniane publikacjami  

z piśmiennictwa naukowego [13].  

I.1.2.2 Suplementy diety 

Suplement diety jest środkiem spożywczym, który nie jest objęty procedurą 

dopuszczenia do obrotu regulowaną przez ustawę Prawo farmaceutyczne. Sytuacja prawna 

suplementów diety regulowana jest ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia. Pojęcie suplementu diety należy odróżnić od roślinnego produktu 

leczniczego, gdyż ten drugi musi wykazywać określone działanie terapeutyczne. Z medycznego 

punktu widzenia suplementy diety nie są preparatami leczniczymi mimo, że wiele z nich 

wzbogacanych jest o wyciągi ziołowe. Suplementy mogą być przyjmowane przez osoby 

zdrowe, u których stwierdzono niedobór pewnych składników diety. Wkrótce wejdzie  
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w życie nowa ustawa zaostrzająca procedurę wprowadzania na rynek suplementów diety. 

Obecnie rynek zalewa fala suplementów diety o „różnej jakości”. W świetle prawa każda firma 

może wprowadzić suplement diety na rynek, deklarując jedynie jego skład i nazwę  

w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, w drodze tzw. notyfikacji. Teoretycznie jest możliwe, 

że produkt, który trafia na rynek zostanie przebadany, jednak w praktyce skala rynku 

suplementów diety przekracza możliwości kontrolne Inspekcji Sanitarnej [11]. 

Wniosek płynący z ustawodawstwa farmaceutycznego jest zrozumiały, surowce 

roślinne powinny być przebadane pod kątem składu chemicznego, toksykologicznie oraz 

standaryzowane pod kątem zawartości określonych związków chemicznych. Wynikiem 

dokładnych analiz chemicznych będzie skuteczność i bezpieczeństwo stosowania preparatów 

roślinnych lub substancji pochodzenia roślinnego w farmakoterapii. Ponadto, aby wdrażać 

innowacyjne surowce roślinne do terapii leczniczych, także należy je analizować pod kątem 

właściwości chemicznych i biologicznych. W dobie zmieniającego się rynku farmaceuty-

cznego i coraz większych restrykcji prawnych, analizy chemiczne i biochemiczne otwierają 

nowym surowcom roślinnym drogę do laboratoriów farmaceutycznych.  

 

I.2 Surowce roślinne stosowane w przemyśle kosmetycznym 

  

„Zdrowie to podstawa. Zacznij od skóry” czy „Jak pięknie dziś wyglądasz”- takie hasła 

reklamowe koncernów kosmetycznych, próbują zachęcić konsumenta do kupna oferowanych 

przez nich produktów. Aktualnie odbiorca wybiera nie tylko produkty reklamowane, ale zwraca 

coraz większą uwagę na ich skład, jakość i skuteczność. Podatność skóry na podrażnienia oraz 

zwiększona tendencja do alergii powodują, iż konsumenci poszukują kosmetyków opartych na 

naturalnych surowcach roślinnych, pozbawionych syntetycznych przeciwutleniaczy, 

konserwantów, barwników oraz środków zapachowych. 

Firmy kosmetyczne podejmują strategię produkowania kosmetyków opartych na 

naturalnych składnikach, bez syntetycznych dodatków. Celem wykorzystania surowców 

roślinnych jest podwyższenie wartości użytkowej kosmetyku. Zalety stosowania tego typu 

surowców to łagodne działanie, brak toksyczności, a także działań ubocznych. Producenci 
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oferujący ekstrakty roślinne, zalecają ich użycie w kosmetykach, najczęściej w stężeniach rzędu 

1–5% [20]. Obecnie kosmetyki różnicuje się na wykonane prawie wyłącznie ze składników 

naturalnych, jak również kosmetyki z dodatkiem naturalnych ekstraktów roślinnych.  

W kosmetyce powszechnie wykorzystuje się związki biologicznie czynne pochodzenia 

roślinnego, wytwarzane z różnych organów rośliny: owoców, kłączy, kwiatów, korzeni, soków 

itp. Najczęściej pozyskiwane są z tych części rośliny, w których nagromadzona jest ich 

największa ilość. Nierzadko z jednej rośliny można otrzymać kilka rodzajów surowców 

kosmetycznych i pozyskiwać je oddzielnie. Surowiec roślinny stosowany w kosmetyce może 

być pozyskiwany w różnych formach, tj. w postaci olejków eterycznych, ekstraktów, 

wyciągów, maceratów, naparów, intraktów, suszu itp. [20].  

I.2.1 Kosmetyki ekologiczne  

Konsumenci poszukują produktów tworzonych w trosce o środowisko. Trendem 

ostatnich lat jest ruch ekologiczny propagujący życie w zgodzie z naturą - zdrowe odżywianie, 

oddychanie czystym powietrzem oraz pielęgnowanie ciała naturalnymi kosmetykami. Firmy 

kosmetyczne reklamują swoje wyroby jako naturalne, ale nie wszystkie mają status „organic”, 

„eko”, „bio” lub „kontrolowany kosmetyk naturalny”. Producent, ze względu na regulacje 

prawne, musi na opakowaniu podać skład kosmetyku, wymieniając składniki w kolejności 

malejącej zawartości procentowej, w jakiej zostały użyte w danym produkcie. Oznacza to, że 

im większe stężenie składnika w kosmetyku, tym wyższa pozycja w opisie. Duża grupa 

substancji dopuszczonych do stosowania w kosmetykach konwencjonalnych nie jest w pełni 

naturalna. Na rynku dostępne są kosmetyki posiadające w nazwie „naturalne”, „eko, „bio”, 

które zawierają zaledwie 1% składników pochodzenia naturalnego, a poza tym inne składniki 

nie roślinne. Analiza składu INCI (ang. International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) 

znajdującego się na opakowaniu pozwala ocenić poziom naturalności kosmetyku [20,21]. 

Zaletą kosmetyków o dużym stężeniu naturalnych ekstraktów roślinnych jest fakt, iż 

skóra otrzymuje składniki naturalne, wspierające ich naturalny system ochronny, naturalne 

procesy naprawcze. Dla wielu konsumentów istotne jest, że kosmetyków ekologicznych nie 

testuje się na zwierzętach. Kosmetyki zawierające naturalne składniki roślinne mogą posiadać 
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różne nazwy: ekologiczne, organiczne, biologiczne. Producenci korzystając z popularności 

nurtu i przedrostka EKO czasami nadużywają tych określeń.  

W 1996 roku narodziła się idea stworzenia preparatów opartych na czysto naturalnych 

składnikach roślinnych. Powołano do życia stowarzyszenie, które ujednoliciło definicje 

dotyczące kosmetycznych wyrobów naturalnych. Opracowano credo kosmetyku naturalnego 

według wytycznych Komitetu Ekspertów Produktów Kosmetycznych przy Komitecie Zdrowia 

Publicznego Rady Europy „Kosmetyk naturalny to produkt, który ma upiększać  

i pielęgnować za pomocą substancji naturalnych, przyjazny dla skóry i środowiska, sprzyjający 

zdrowiu, wspierający samoregulację organizmu i wspomagający przez długi czas 

utrzymywanie naturalnej urody i harmonijny rozwój ciała i ducha” (The European Scientific 

Cooperative on Phytotherapy) [20]. Od tamtego czasu na światowych rynkach kosmetycznych 

rozwija się nurt „kontrolowanych kosmetyków naturalnych” określanych mianem ORGANIC. 

Unia Europejska ujednolicała standardy dotyczące produkcji ekologicznych kosmetyków 

zgodnie z wytycznymi COSMOS (ang. Cosmetics Organic and Natural Standard) [21,22]. 

Ecocert było pierwszą instytucją, która ustanowiła certyfikację dla kosmetyków naturalnych  

i organicznych (Rys.2.). Obecnie działa ona w 80 krajach na całym świecie. Od 2003 roku 

instytucja ta zajmuje się kontrolowaniem jakości kosmetyków ekologicznych [23].  

Ecocert, dla celów certyfikacji, wyróżnia dwa rodzaje kosmetyków: 

I. Kosmetyk naturalny (ang. natural cosmetic): 

• minimum 95% składników musi być pochodzenia naturalnego, 

• minimum 50% składników pochodzenia naturalnego musi pochodzić z upraw 

ekologicznych, 

• minimum 5% wszystkich składników pochodzi z upraw ekologicznych. 

II. Kosmetyk naturalny i organiczny (ang. natural and organic cosmetic): 

• minimum 95% składników musi być pochodzenia naturalnego 

• minimum 95% składników pochodzenia naturalnego musi pochodzić z upraw 

ekologicznych, 
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• minimum10 % wszystkich składników pochodzi z upraw ekologicznych [23]. 

 

 

 

Rysunek 2 Loga jednostek certyfikujących kosmetyki organiczne, zrzeszonych  

w ramach COSMOS. Można ja znaleźć na opakowaniu kosmetyku, który przeszedł 

pozytywnie weryfikację [22] (źródło: cosmos-standard.org z dnia 10.01.2022 r.). 

I.2.2 Różnorodność ekstraktów roślinnych dostępna dla branży 

kosmetycznej 

Ekstrakty roślinne to zwykle wyciągi z liści, korzeni, owoców, łodyg, nasion, kory, 

kłączy, czy kwiatów [25]. Wybór części botanicznej, z której powinien być przygotowany 

ekstrakt zależy od składu chemicznego rośliny. Ekstrakty uzyskuje się na drodze ekstrakcji  

rozdrobnionego surowca roślinnego rozpuszczalnikami o różnej polarności. Zwykle stosowane 

 



  
 

 24 

 
 

 

rozpuszczalniki polarne to woda, alkohol etylowy, gliceryna i glikole. Natomiast  

z niepolarnych rozpuszczalników stosuje się oleje roślinne, mirystynian izopropylu  

i palmitynian oktylu. Normą jest także stosowanie mieszanin rozpuszczalników  

w odpowiednio dobranych proporcjach [21].  

W celu uzyskania najbardziej stężonych ekstraktów roślinnych, producenci dobierają 

odpowiednie metody pozyskania surowców, rodzaj rozpuszczalnika oraz warunki, w których 

będą prowadzone procesy. Do celów kosmetycznych wykorzystuje się także rośliny,  

z których sporządza się ekstrakty roślinne, intrakty, czyli stabilizowane i standaryzowane 

wyciągi wodno-alkoholowe oraz soki utrwalane alkoholem etylowym. Zdarza się, że na rynku 

dostępnych jest kilka różnych rodzajów ekstraktów roślinnych produkowanych z jednego typu 

materiału roślinnego [26]. 

I.2.2.1 Liofilizacja 

Liofilizacja jest jednym z najdoskonalszych i najbardziej zachowawczych procesów 

suszenia substancji organicznych. Polega on na usuwaniu wody z zamrożonych produktów 

poprzez sublimację lodu. Roślinność liofilizowana jest odwadniana poprzez usunięcie od 70% 

do 96% wody. Proces odbywa się przy znacznie obniżonym ciśnieniu, co minimalizuje ryzyko 

wystąpienia niepożądanych reakcji przy udziale utleniającego wpływu powietrza, czy 

aktywności drobnoustrojów. Utrwalanie substancji organicznych tą metodą pozwala ochronić 

produkt przed zepsuciem, zachować naturalny smak, aromat, wygląd i kolor oraz pełną 

aktywność biologiczną surowców roślinnych [27]. 

I.2.3 Substancje czynne w roślinnych surowcach kosmetycznych  

Surowce roślinne stanowią bogate źródło substancji biologicznie czynnych i stanowią 

największą grupę surowców kosmetycznych. Rośliny lecznicze produkują metabolity 

pierwotne i wtórne. Metabolity pierwotne to substancje podstawowe, niezbędne dla życia 

każdej rośliny i pobudzające w niej podstawowe funkcje fizjologiczne (budulcowe, 

energetyczne i zapasowe). Do tej grupy należą m.in.: węglowodany, tłuszcze, białka, 
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aminokwasy, enzymy i chlorofil. Metabolity wtórne z kolei są produktami przemiany materii 

roślin, nie występują we wszystkich roślinach, a jedynie w określonych grupach. Metabolity 

wtórne to m.in.: saponiny, kumaryny, flawonoidy, alkaloidy, steroidy, antybiotyki, żywice  

i balsamy, olejki eteryczne, garbniki [21,28]. 

Dla kosmetologii ważne są zarówno metabolity pierwotne (np. węglowodany), jak i wtórne (np. 

flawonoidy), obecne w ekstrakcie roślinnym wchodzącym w skład kosmetyku. To właśnie te 

związki chemiczne decydują o działaniu i skuteczności danego preparatu. Surowce roślinne 

występują w kosmetykach zarówno w roli nośników, jak i składników czynnych [26]. 

Zestawienie wybranych roślin stosowanych w farmakoterapii i kosmetyce  

z przyporządkowaniem do określonej grupy działań przeciwbakteryjnych i antyoksydacyjnych 

przedstawiono w Tabeli 1. 

 

Tabela 1. Zestawienie wybranych roślin stosowanych w farmakoterapii i kosmetyce. 

L.p. 

Określone działanie 

prozdrowotne 

ekstraktu 

Przykłady roślin lub przetworów roślinnych o danym działaniu 

1. Przeciwbakteryjne owoce czarnej jagody, owoce malin, owoce żurawiny, ziele piołunu, 

liść mącznicy, ziele szałwi, mięty, dziurawca, tymianku, macierzanki, 

majeranku, kwiat wrotyczu, rumianku pospolitego, owoc anyżu, owoc 

kolendry siewnej, ziele i korzeń jeżówki purpurowej, ziele goryczki 

żółtej, owoc jałowca, kwiat nagietka, ziele rozmarynu lekarskiego, ruty 

zwyczajnej, bylicy 

2. Przeciwutleniające bez czarny, aronia, borówka czarna, miłorząb japoński, kwiat hibiskusa, 

owoc jeżyny, owoc truskawki, wina owocowe, sok z młodego 

jęczmienia, malina, brzoza biała, sosna kanadyjska, pestki /owoce/ 

kłącza winogron, skórka/ sok granatu, kostrzew łąkowa, nawłoć, 

kasztanowiec, arnika górska, dzika róża, kozieradka, mimoza 

meksykańska, liście herbaty, soja, ruta zwyczajna, ostropest plamisty, 

miłorząb japoński, fiołek lekarski, rdest ptasi, skrzyp polny i wiele 

innych 

 

Ekstrakty roślinne wykorzystywane w kosmetyce odgrywają ważną rolę w pielęgnacji  

i leczeniu skóry [21, 30]. Mogą wykazywać działanie: 

• wymiatające wolne rodniki [34,35],  
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• nawilżające [14,35],  

• regenerujące [21,35],  

• sebostatyczne, keratolityczne [34],  

• oczyszczające, ściągające [21,34],  

• przeciwzapalne [34,35],  

• antyalergiczne [36],   

• przeciwbakteryjne [37,39],  

• przeciwgrzybiczne [37,38,40]  

• przeciwwirusowe [39].  

Poza tym, ekstrakty roślinne opóźniają procesy starzenia się skóry [21,33,34], czy 

pobudzają krążenie w naczyniach włosowatych oraz je uszczelniają i uelastyczniają [33,34].  

I.2.3.1 Przegląd substancji czynnych występujących w roślinnych surowcach 

kosmetycznych  

I.2.3.1.1 Polifenole 

 Polifenole stanowią dużą grupę związków chemicznych, odgrywającą ważną rolę 

podczas wzrostu i rozwoju rośliny. Związki fenolowe zdefiniowane są jako substancje 

posiadające pierścień aromatyczny, z którym związana jest jedna lub więcej grup 

hydroksylowych oraz dodatkowo inne podstawniki, takie jak np. grupa karboksylowa.  

Ze względu na dużą różnorodność strukturalną, klasyfikacja tych związków jest trudna. Biorąc 

pod uwagę budowę szkieletu węglowego, możemy wyróżnić grupy związków, zestawione  

w Tabeli 2 [24,25]. Przykładem bardzo popularnego polifenolu z grupy stilbenów jest 

resweratrol. Badania resweratrolu nadal są ciekawym tematem dla naukowców z całego świata. 

 

Tabela 2. Podział polifenoli [24]. 

Grupy 

polifenoli 

Grupy 

flawonoidów 
Rośliny zawierające polifenole 

Kwasy 

fenolowe  

 maliny, czarne porzeczki, poziomki, czerwona 

cebula, herbata 

Lignany  siemię lniane, ziarna zbóż, kawa 



  
 

 27 

 
 

 

Stilbeny   pestki, owoce, pędy winogron (zawierają 

przeciwutleniacz resweratrol) 

Flawonoidy  katechiny morele, wiśnie, czerwone wino, kakao, zielona 

herbata 

flawony seler naciowy, nać pietruszki, ziarna zbóż 

izoflawony ziarno soi 

flawanony białe części cytrusów, nasiona brzoskwiń 

flawanole cebula, herbata 

antocyjany  czerwone wino, ziarna zbóż, winogrona, jagody, 

żurawina 

chalkony  

aurony  

 

 

 

 

I.2.3.1.2 Kwasy fenolowe  

Kwasy fenolowe (zwane także fenolokwasami) należą do grupy związków chemicznych 

zbudowanych z fenolowej grupy hydroksylowej i grupy karboksylowej. Należą do grupy 

metabolitów wtórnych i charakteryzują się różnymi strukturami chemicznymi  

i właściwościami biologicznymi. W zależności od liczy atomów węgla w łańcuchu bocznym 

wyróżnia się proste kwasy benzoesowe, kwasy fenylooctowe oraz kwasy cynamonowe (Rys.3.) 

[41-43]. 
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Rysunek 3. Podział i struktura kwasów fenolowych: R1, R2 – H, OCH3, OH, R3 – OH 

[41]. 

W naturze kwasy fenolowe mogą występować w formie wolnej, estrów fenolokwasów 

(m.in. depsydy, depsydony) lub w formie heterozydowej (proste, złożone) [44,45]. Kwasy 

fenolowe w surowcach roślinnych występują jako pochodne kwasu benzoesowego  

i cynamonowego. Szczególnie rozpowszechnione są pochodne kwasu cynamonowego, 

występują w postaci wolnej, depsydów oraz w połączeniach glikozydowych. Mogą wchodzi 

również w skład cząsteczek flawonów lub antocyjanów [46,47].  

Najczęściej spotykane pochodne kwasu benzoesowego to kwas protokatechinowy oraz 

p-hydroksybenzoesowy. Występują m.in. w czerwonych owocach malinach, truskawkach czy 

czarnych porzeczkach. Do tej grupy zaliczamy także kwas galusowy, który jest silnym 

przeciwutleniaczem, występującym m.in. w herbacie i truskawkach. Do pochodnych kwasu 

cynamonowego zalicza się kwas kawowy, także silny przeciwutleniacz, który można znaleźć 

w jabłkach, śliwkach, gruszkach czy kawie. Inne pochodne kwasu cynamonowego to kwas 

ferulowy (źródłem są nasiona zbóż), kwas p-kumarynowy (występuje w owocach) czy kwas 

synapinowy (występuje w brokułach) [48,49].  

Prekursorem do syntezy kwasów fenolowych jest aminokwas fenyloalanina.  

W wyniku deaminacji fenyloalaniny powstaje kwas cynamonowy oraz jego inne 

hydroksypochodne o charakterze kwasów fenolowych. Powstające w ten sposób niektóre 
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kwasy fenolowe stają się prekursorami w biosyntezie kwasu galusowego oraz garbników 

hydrolizujących. Reakcja odszczepienia grupy aminowej od fenyloalaniny przez enzym 

amoniakaliza fenyloalaniny jest ważnym etapem syntezy związków fenolowych. W wyniku 

odszczepienia powstaje kwas cynamonowy, który jest substratem do syntezy innych związków. 

Kwas cynamonowy i jego pochodne określa się mianem fenylopropanoidów, ze względu na 

trójwęglowy łańcuch połączony z pierścieniem aromatycznym. Związki te mogą zostać 

przekształcone do kwasu salicylowego i w inne nie mające łańcucha trójwęglowego [50,51].  

Kwasy fenolowe są szeroko rozpowszechnione w świecie roślin. Występują  

w owocach, liściach ziół (rozmaryn, szałwia, melisa), zdrewniałych częściach roślin m.in. 

powiązane estrowo z ligninami [52,53]. Wśród farmakologicznych i kosmetycznych 

właściwości kwasów fenolowych, należy wymienić ich właściwości przeciwzapalne, 

przeciwmutagenne, przeciwgorączkowe, przeciwreumatyczne, przeciwbakteryjne, 

przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze, żółciopędne i właściwości przeciw hepatotoksyczne [54-

58]. W tabeli 3 scharakteryzowane wybrane kwasy fenolowe. 
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Tabela 3. Krótka charakterystyka wybranych kwasów fenolowych. 

Nazwa Budowa Właściwości chemiczne/ fizyczene Właściwości farmakologiczne 

i kosmetyczne 

Występowanie 

Kwas 

benzoesowy  

 

 

Występuje w postaci białych, błyszczących kryształów,  

Temp. Topnienia 120ºC 

Trudno rozpuszczalny  

w wodzie 

Przeciwbakteryjne 

Przeciwgrzybicze 

Wykrztuśne 

Popularny konserwant kosmetyków 

i żywności 

Maliny 

Anyż 

Jagody 

Śliwki  

Żurawina 

Cynamon  

Grzyby  

[59-60] 

Kwas 

galusowy  

 

 

Pochodna kwasu beznoesowego  

Występuje w postaci bezbarwnych rozpuszczalnych  

w wodzie kryształów 

Temp. topnienia 239-240ºC 

Kompleksuje jony metali, dlatego jest prekursorem wielu 

związków biologicznie czynnych  

Przeciwnowotworowe 

Przeciwzapalne 

Przeciwutleniające  

Hamuje degradacje insuliny 

Ściągające 

Antyseptyczne 

Przeciwpotne  

Truskawki 

Maliny 

Winogrona 

Wina (nadaje smak 

ściągający  

i cierpki) 

Herbata  

[61,62,63] 
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Kwas 

kumarowy  

 

 

Pochodna kwasu cynamonowego 

Najbardziej rozpowszechniony izomer para  

Występuje w postaci kryształów barwa biała do żółtej 

Przeciwutleniające  

Przeciwnowotworowe 

 

Czarna porzeczka 

Jabłka 

Zboża 

Pomidory 

Marchew 

[64,65] 

Kwas kawowy  

 

Występuje w postaci białych kryształów 

Dobrze rozpuszczalny w gorącej wodzie, alkoholu  

Przeciwutleniające  

Przeciwgrzybicze 

Przeciwbakteryjne  

Przeciwzapalne 

Żółciopędne 

Przeciwmiażdżycowe  

Jabłka 

Gruszki 

Śliwki 

Kawa  

Ginko Biloba 

Winogrona 

Wino 

Ziemniaki  

Sałata 

Kapusta 

[59,66,67]  

Kwas 

ferulowy  

 

 

Pochodna kwasu cynamonowego 

Występuje w postaci jasno żółtych kryształów 

rozpuszczalnych w wodzie i etanolu 

Przeciwutleniające  

Przeciwzapalne 

Żółciopędne 

Pobudza syntezę kolagenu i elastyny 

Kawa 

Buraki  

Nasiona zbóż 

Szpinak 

Kapusta 

[63,68,69]  
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Stężenie kwasów fenolowych w ekstraktach otrzymanych z materiału roślinnego zależy 

od wielu czynników, takich jak rodzaj próbki, czas i temperatura prowadzenia ekstrakcji oraz 

polarność stosowanego rozpuszczalnika. W przemyśle farmaceutycznym  

i kosmetycznym najczęściej wykorzystywanymi rozpuszczalnikami do ekstrahowania 

materiału roślinnego są woda, etanol. Separacja kwasów fenolowych i ich pochodnych  

z materiału roślinnego jest skomplikowana i czasochłonna. Warto przed ekstrakcją 

przeprowadzić prostą i szybka analizę jakościową surowców roślinnych [70].  

 

I.2.3.1.3 Flawonoidy 

Flawonoidy są czasami nazywane flawonami lub bioflawonoidami, a także ze względu 

na ich aktywność farmakologiczną historycznie były również określane nazwą witamina P [71]. 

Odkrycie flawonoidów pochodzi z lat 30. ubiegłego wieku, kiedy laureat nagrody Nobla, Albert 

Szent-Györgyi odkrył flawonoidy w owocach cytrusowych. Co więcej, zwrócił również uwagę 

na ich pozytywną rolę w obniżaniu przepuszczalności naczyń krwionośnych [71,72].  

Flawonoidy stanowią jedną z największych grup metabolitów wtórnych, które pełnią 

zróżnicowane funkcje biologiczne w roślinach. Ich działanie zależy od struktury chemicznej. 

Właściwości chemiczne flawonoidów są zależne od stopnia hydroksylacji (najwięcej, bo aż  

8 grup hydroksylowych jest w cząsteczce galusanu epikatechiny), rodzaju podstawników oraz 

stopnia polimeryzacji. Są to pochodne chromonu (benzo-γ-pironu) o różnorodnych barwach, 

rozpuszczone w soku komórkowym różnych organów roślinnych. Podstawowy element 

strukturalny stanowi piętnastowęglowy szkielet zbudowany z dwóch pierścieni benzenowych 

połączonych łańcuchem propanowym, tworzący układ C6-C3-C6 (Rys.4.). 

W wielu związkach pochodnych połączenie trójwęglowym mostkiem propanowym 

przekształca się w układ zamknięty w postaci pierścienia zawierającego heteroatom tlenu. 

Zidentyfikowano ponad 4000 różnych flawonoidów. W roślinach często odpowiadają one za 

kolor kwiatów, owoców, czy liści [73]. W materiale roślinnym, działają jak naturalne pigmenty 

i ich spektrum barw sięga od żółtych owoców cytrusowych (ze względu na obecność flawonoli, 

flawonów, chalkonów i auronów) do niebieskiego i granatowego w jagodach (ze względu na 

obecność antocyjanów) [74]. 
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Rysunek 4. Charakterystyczny dla flawonoidów układ C6-C3-C6. B. Podstawowa 

struktura flawonoidów [73,74]. 

Biosynteza związków flawonoidowych jest procesem złożonym, a schemat takiego 

procesu przedstawia Rysunek 5. W podstawowych strukturach flawonoidowych: układ C6-C3 

cząsteczki pochodzi od aminokwasów aromatycznych. Pierścień fenylowy B bierze początek 

od octanu, który włączył się do niego w drodze poliketydowej. Układ ten jest wynikiem 

aktywności enzymatycznej dwóch różnych szlaków metabolicznych: szlaku kwasu 

szikimowego oraz szlaku kwasu malonowego. Produktem pośrednim opisywanej biosyntezy 

jest odpowiedni chalkon. Cyklizacja kwasu cynamonowego do chalkonu zachodzi przy 

współudziale dwóch cząsteczek malonylo-koenzymu A. Z nietrwałego chalkonu powstaje 

układ flawonu i jego wszelkie możliwe modyfikacje. Izoflawony powstają z tych samych 

prekursorów, tylko podczas biosyntezy następuje migracja arylu [75,76]. 



  
  34 

 
 

 

 

 

Rysunek 5. Schemat biosyntezy flawonoidów [77]. 
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Flawonoidy, w zależności od postaci w jakiej występują, wykazują różną rozpuszczalność: 

• w postaci glikozydów są rozpuszczalne w wodzie i alkoholu etylowym, natomiast nie 

rozpuszczają się w eterze, chloroformie i benzenie, 

• w postaci aglikonów nie rozpuszczają się w wodzie, ale rozpuszczają się  

w rozpuszczalnikach organicznych.  

Obie formy flawonoidów rozpuszczają się w alkaliach.  Charakterystyczną 

właściwością związków flawonoidowych jest ich fluorescencja w świetle UV. Pod wpływem 

niektórych odczynników zasadowych fluroescencja żółta pogłębia się, a brunatna zmienia na 

żółtą. Szczególnie często stosuje się w tym celu pary amoniaku. Reagują z solami metali 

tworząc kompleksy chelatowe. W czasie tworzenia się kompleksu jon metalu i atomy grup 

podstawnikowych zamykają jeden pierścień albo kilka pierścieni chelatowych. Pochodne 

hydroksylowe flawonów i flawonoidów mają trzy możliwości kompleksowania jonów metali 

[77-79].  

 Flawonoidy posiadają szeroki zakres działań leczniczych, wykazują właściwości 

przeciwutleniające, przeciwgrzybicze, przeciwzapalne, spazmolityczne, przeciwmiażdżycowe, 

antyagregacyjne, moczopędne, odtruwające, przeciwarytmiczne, hipotetyczne, zwężające na 

naczynia krwionośne, przeciwnowotworowe, poprawiające ostrość wzroku itp. [71,72,78].  

 Flawonoidy to grupa związków różniąca się między sobą liczbą i umiejscowieniem 

grup hydroksylowych przy obu pierścieniach, różnym stopniem utlenienia łącznika 

trójwęglowego -C3, typem połączenia glikozydowego z cukrami prostymi, kwasami 

cukrowymi i innymi kwasami organicznymi oraz występowaniem układów dimerycznych,  

tj. powtarzaniem się struktury wymienionego piętnastowęglowego szkieletu 

(tzw.bioflawonoidy). Ponadto do flawonoidów zwyczajowo zalicza się antocyjany posiadające 

pierścień  

2-fenylobenzopiryliowy oraz pochodne 2-fenylochromonu tj. flawany, flawon-3-ole oraz 

flawon-3,4-diole. Ponadto do związków flawonoidowych zaliczane są leukoantocyjanidyny 

oraz katechiny [80]. Podział flawonoidów ze względu na budowę chemiczną zaprezentowano 

w tab. 4.  

Spośród metod ekstrakcji flawonoidów z próbek materiału roślinnego można wyróżnić: 

ekstrakcję do fazy stałej, ekstrakcje rozpuszczalnikiem wspomaganą ultradźwiękami czy 

promieniowaniem mikrofalowym, ekstrakcję w aparacie Soxhleta i inne [78,80]. 
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Tabela 4. Krótka charakterystyka wybranych flawonoidów [71-80]. 

 

Nazwa Budowa Właściwości chemiczne/ 

fizyczne 

Właściwości farmakologiczne i kosmetyczne Występowanie 

Rutyna   

 

Występuje w postaci żółtych 

kryształów 

Ciemnieje pod wpływem światła 

Rozpuszczalny  

w wodzie 

Przeciwutleniające  

Uszczelniające naczynia krwionośne 

Przeciwwysiękowe 

Przeciwzapalne 

Popularny składnik kosmetyków do cer 

naczyniowych i leków na schorzenia naczyń 

krwionośnych  

Aronia 

Bez czarny 

Ruta 

Mięta pieprzowa 

Szczaw 

Kwercetyna   

 

Występuje w postaci żółtych 

kryształów rozpuszczalna w 

wodzie 

 Stosowana jako barwnik 

bawełny 

Przeciwutleniające  

Uszczelniające naczynia krwionośne 

Przeciwwysiękowe 

Przeciwzapalne 

Przeciwnowotworowe 

Przeciwalergiczne 

Wspomaga odchudzanie 

Hamuje rozwój pleśni 

Popularny składnik kosmetyków do cer 

naczyniowych i leków na schorzenia naczyń 

krwionośnych 

Truskawki 

Jabłka 

Cytrusy 

Cebula  

Winogrona 

Wino 

Kasztanowiec 

Głóg 

Jarmuż  
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Naringenina    

 

Kryształy barwy białej do 

brązowej 

Nadaje gorzki smak rośliną  

Przeciwutleniające  

Uszczelniające naczynia krwionośne 

Przeciwzapalne 

estrogenne 

Obniża poziom cholesterolu LDL 

Ochronne na skórę 

Rozkurczowe 

Przeciwwrzodowe  

Grapefruit  

Brzoskwinie 

pestki 

Pomidory 

Chmiel 

Piwo 

 

Apigenina   

 

Występuje w postaci żółtych 

kryształów 

 

Przeciwutleniające Przeciwnowotworowe 

sprzyja tworzeniu neuronów (neurogeneza)  

i wzmacnia połączenia między komórkami 

mózgu 

Winogrona 

Wino 

Wiśnie 

Herbata 

Pietruszka 

Tymianek 

Karczochy 

Rumianek  

Katechina    

 

Występuje w postaci jasno 

żółtych kryształów  

Przeciwutleniające  

Przeciwgrzybicze 

Przeciwbakteryjne  

Przeciwzapalne 

Obniżają poziom glukozy we krwi 

Przeciwnowotworowo 

Przeciwmiażdżycowo 

wspomaga odchudzanie 

leczenie zaćmy 

Truskawki 

Maliny 

Winogrona  

Wino 

Morele 

Jabłka 

Śliwki 

Wiśnie 

Herbata 

Kakao 
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I.3 Charakterystyka resweratrolu 

I.3.1 Budowa i właściwości fizykochemiczne resweratrolu 

Resweratrol (C14H12O3) jest związkiem polifenolowym, należącym do grupy 

flawonoidów. Struktura cząsteczki resweratrolu wywodzi się ze struktury stilbenu  

(3,5,4’– trihydroksystilben). Występuje on w postaci dwóch stereoizomerów: trans i cis 

(Rys.6.).  

 

Rysunek 6. Wzory strukturalne trans- i cis-resweratrolu [43]. 

 

W formie izomerycznej trans resweratrol charakteryzuje się niestabilnością termiczną  

i już w temperaturze pokojowej może ulec termoindukowanej izomeryzacji, prowadzącej do 

stereoizomeru cis. Pod wpływem promieniowania UV, a także wysokiego pH izomer trans 

przekształca się w izomer cis. Badania wykazały, że trans-resweratrol jest formą bardziej 

aktywną, na przykład jest silniejszym inhibitorem cyklooksygenazy w porównaniu  

do izomeru cis [81,82]. 

Resweratrol jest białą krystaliczną substancją, jego masa cząsteczkowa jest równa 

228,25 g/mol, a jego temperatura topnienia wynosi 253-255 oC. trans-Resweratrol jest 

związkiem dobrze rozpuszczalnym w etanolu (rozpuszczalność w temperaturze 298,2 K wynosi 

85,118 g/100 g etanolu), tłuszczach, dimetylosulfotlenku (DMSO) i dimetylo-formamidzie, 

słabo natomiast rozpuszczalnym w wodzie (rozpuszczalność w temperaturze 298,2 K wynosi 

0,000387 g/100 g H2O). Wykazano, iż trans-resweratrol jest w wysokim stopniu hydrofobowy. 



  
  39 

 
 

 

Jego rozpuszczalność w wodzie jest dużo niższa od rozpuszczalności fenolu w wodzie, 

rozpuszczalność fenolu w wodzie w temperaturze 298,2 K wynosi bowiem 

9,2 g/100 g H2O [83,84]. 

Badania przeprowadzone na poziomie komórkowym w testach in vitro oraz in vivo 

potwierdziły antyoksydacyjną aktywność trans-resweratrolu [82]. Występowanie wiązania 

podwójnego również ma ogromny wpływ na jego aktywność biologiczną, gdyż zapewnia 

efektywną delokalizację niesparowanego elektronu w rodnikach fenoksylowych. Decydujące 

znaczenie w eliminowaniu wolnych rodników ma grupa hydroksylowa położona w pozycji 

para, ponieważ wiązanie O-H w tej pozycji jest najmniej trwałe [82,85].  

I.3.2  Występowanie resweratrolu 

Resweratrol po raz pierwszy został wyizolowany w 1940 r. z ciemiężycy białej 

(Veratrum grandiflorum) i od tamtego czasu został oznaczony w ponad 70 gatunkach roślin. 

Bogatym źródłem resweratrolu jest korzeń rdestu ostrokończystego (Polygonum cuspidatum), 

który był szeroko stosowany w tradycyjnej medycynie chińskiej i japońskiej w leczeniu chorób 

skórnych, zapalnych oraz sercowo-naczyniowych [45]. Wysoką zawartością resweratrolu 

charakteryzują się przede wszystkim czerwone winogrona, żurawina, borówka amerykańska, 

owoce granatu i orzechy ziemne. Ponadto w mniejszych ilościach występuje on w wielu 

gatunkach roślin, m.in.: w śliwkach, żurawinie, aroniach, jagodach, pędach winogron. Związek 

ten syntezowany jest również przez niektóre gatunki drzew, tj. świerk  

i eukaliptus [87]. Resweratrol został także oznaczony w liściach i kwiatach rabarbaru i orchidei 

[88]. 

Ilość resweratrolu w winie powiązana jest ściśle z procesem jego produkcji. Zawartość 

jest skorelowana m.in. z długością czasu trwania procesu fermentacji. W konsekwencji na 

zawartość resweratrolu w winie ma wpływ wiele czynników, m.in. różnice w procesie 

produkcji (szczególnie kontakt fazy płynnej ze stałymi częściami winogron), odmiana 

winogron, miejsce uprawy, warunki atmosferyczne. Wysokie stężenie tego związku występuje 

w winie czerwonym (obecność resweratrolu w skórce czerwonych winogron), mniejsze -  

w winie różowym, natomiast najniższe - w białym [89]. W Tabeli 5 przedstawiono zawartość 

resweratrolu w wybranych produktach żywnościowych [90]. 
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Tabela 5 Zawartość resweratrolu w wybranych produktach żywnościowych [89]. 

Produkt Zawartość resweratrolu [μg/g] 

Orzechy ziemne 1,79 ± 0,02 

Kakao 1,85 0,43 

Czekolada gorzka 0,35 0,08 

Czekolada mleczna 0,10 0,05 

Borówka amerykańska 0,6 *10-5 

Sok z żurawiny 0,107 *10-5 

Sok z winogron 0,156 *10-5 

Skórka pomidorów 18,4 1,6 

Produkt (alkohole) Zawartość resweratrolu [mg/dm3] 

Carmenere 2005 1,74 0,05 

Merlot 2006 1,40 0,10 

Nebbilo 2006 3,46 0,04 

Cabernet Sauvigon 2006 3,09 0,07 

Syrah Cabernet 2005 0,96 0,02 

Piwo  14,7 – 20,5 [μg/dm3] 
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I.3.3  Synteza resweratrolu w roślinach  

Resweratrol powstaje na drodze przemian kwasu cynamonowego. Podstawowym 

etapem syntezy trans-resweratrolu jest kondensacja cząsteczki p-kumarylo-CoA z trzema 

cząsteczkami malonylo-CoA. Reakcja jest katalizowana przez syntezę resweratrolu. W taki 

sposób stwarza możliwość powstania różnych pochodnych hydroksylowych trans- stilbenu. 

Powstałe związki w kolejnych etapach mogą ulec reakcjom glukozylacji, metylacji  

i kondensacji. Powstałe w ten sposób oligomeryczne pochodne trans-resweratrolu zwane są 

winiferynami, m.in.: trans-ɛ- winiferyna, cis-ɛ- winiferyna. Związki te powstają w roślinach  

w wyniku działania pewnych czynników stresogennych, takich, jak: promieniowanie UV, 

niedobór wody, czy uszkodzenie tkanki. Związki te wytwarzają rośliny w odpowiedzi na 

infekcje grzybicze, spowodowane przede wszystkim szarą pleśnią (Botrytis cinerea), 

mączniakiem rzekomym (Plasmopara viticola), czy rozłożkiem czerniejącym (Rhizopus 

nigricans) [85-87].  

Resweratrol powstaje w skórce winogron, naskórku liści oraz w korzeniu. Najwyższą 

zawartość resweratrolu można zanotować po upływie 24 godzin od momentu zadziałania 

czynnika stresogennego, natomiast po upływie 72 gozdzin poziom resweratrolu zaczyna się 

obniżać. Podwyższona zawartość tego związku w czerwonym winie jest spowodowana 

procesem produkcji wina, przede wszystkim podwyższoną temperaturą przechowywania, 

obniżonym pH czy wysokim poziomem bezwodnika kwasu siarkowego(IV) [90]. 

I.3.4 Wpływ resweratrolu na organizm człowieka 

Choroby układu krążenia uznawane są za epidemię współczesnej cywilizacji  

i stanowią główną przyczynę zgonów w Polsce. Do najczęściej występujących chorób sercowo 

– naczyniowych należą: nadciśnienie, zawał mięśnia sercowego, choroba wieńcowa, 

miażdżyca i udar mózgu. Według WHO (z ang. World Health Organization– Światowa 

Organizacja Zdrowia) głównymi przyczynami występowania tych schorzeń są: nadciśnienie 

tętnicze, palenie tytoniu, brak aktywności fizycznej, podwyższony poziom triglicerydów, 

cholesterolu całkowitego i frakcji LDL (ang. low-density lipoprotein), nadwaga i otyłość, 
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cukrzyca, czynniki psychologiczne, nieprawidłowe odżywianie, wiek oraz obciążenia 

genetyczne [91]. 

Resweratrol wpływa na obniżenie ryzyka występowania chorób sercowo naczyniowych 

ze względu na swoje właściwości kardioprotekcyjne. Hamuje proces peroksydacji lipidów  

i tym samym zmniejsza przenikanie utlenionych frakcji cholesterolu LDL w ściany naczyń 

krwionośnych. Zapobiega incydentom niedokrwiennym, zmniejsza napięcie ścian naczyń 

krwionośnych oraz zapobiega ich skurczom. Resweratrol zmniejsza agregację trombocytów, 

ochrania śródbłonek naczyniowy, a także hamuje proces zapalny. Właściwości 

kardioprotekcyjne resweratrolu wynikają z jego hamującego wpływu na produkcję kwasu 

arachidonowego oraz z nasilonej syntezy tlenku azotu [90,93,93]. Tlenek azotu (NO) nie tylko 

odgrywa ważną rolę w rozszerzaniu naczyń krwionośnych, ale również wykazuje właściwości 

przeciwzapalne, przeciwzakrzepowe oraz antypłytkowe [94].  

Resweratrol obniża ciśnienie krwi oraz reguluje równowagę energetyczną, może więc 

zapobiegać chorobom dietozależnym. Jest to spowodowane aktywacją przez resweratrol białka 

SIRT1, zlokalizowanego w jądrze komórkowym (enzym regulujący apetyt, należący do 

rodziny sirtuin). Sirtuiny 1-7 wpływają na liczne procesy, z których najważniejsze to wzrost 

długości życia komórek oraz regulowanie procesów metabolicznych (przyspiesza metabolizm 

glukozy i lipidów, co zwiększa produkcję energii). Najlepiej przebadane jest SIRT1 [95,96]. 

Dowiedziono, że resweratrol zapobiega chorobom nowotworowym i wspomaga ich 

leczenie [85,86]. Resweratrol, głównie dzięki swoim właściwościom antyoksydacyjnym, 

hamuje etap inicjacji nowotworu. W drugim etapie obniża aktywność cytochromów P-450, 

hamując ich transkrypcję. Natomiast w ostatniej fazie wstrzymuje kancerogenezę, poprzez 

inhibicję reduktazy rybonukleotydowej oraz polimerazy DNA. Resweratrol zwiększa 

wrażliwość komórek nowotworowych na działanie chemioterapeutyków dzięki inaktywacji 

białka –NF-κB (kompleks białkowy, obecny w komórkach zwierzęcych działajacy jako 

czynnik transkrypcyjny) [85]. Fugetta i wsp. [97] poddali działaniu resweratrolu komórki 

czerniaka złośliwego o różnym stopniu oporności na chemioterapeutyki. Czerniak złośliwy to 

nowotwór o niewielkiej podatności na leczenie i charakteryzujący się wyjątkowo dużą 

skłonnością do wczesnych przerzutów. Zaobserwowano znaczące zahamowanie wzrostu 

komórek nowotworowych oraz zwiększenie wrażliwości na podawane leki. Zasugerowano 

możliwość wykorzystania resweratrolu jako potencjalnego leku w terapii leczenia czerniaka 
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złośliwego [97]. Baatout i wsp. [98] udowodnili, że resweratrol podawany w większych 

dawkach uwrażliwia komórki raka szyjki macicy oraz przewlekłej białaczki szpikowej na 

działanie promieniowania rentgenowskiego. Resweratrol reguluje również ekspresję genów 

przyczyniających się do rozwoju raka piersi, włącznie z genem supresorowym BRCA1. 

Związek ten działa na białko p-53 (czynnik transkrypcyjny o właściwościach supresora 

nowotworowego) powodując indukcję apoptozy komórek raka piersi [99]. Bruno i wsp. [100], 

w wyniku przeprowadzonych badań, odkryli pozytywną rolę resweratrolu w leczeniu 

nowotworu chłoniaka B-komórkowego w układzie chłonnym, natomiast naukowcy Gao  

i wsp. [101] wykazali pozytywny wpływ resweratrolu na raka prostaty. 

Skutki uboczne występują wyłącznie przy spożywaniu resweratrolu w bardzo dużych 

ilościach. Badania doświadczalne na zwierzętach wykazały, że nadmierne spożywanie tego 

związku (3g/kg masy ciała na dzień przez 4 tygodnie) powoduje: utratę apetytu i spadek masy 

ciała, zmniejszenie stężenia hemoglobiny, hematokrytu, liczby erytrocytów oraz leukocytów, 

zwiększenie stężenia kreatyniny, fosfatazy, bilirubiny i albuminy w surowicy krwi. Podawanie 

resweratrolu w ilości 1g/kg masy ciała na dzień przez 4 tygodnie powodowało tylko spadek 

masy ciała u samic, natomiast u samców powodowało leukocytozę. Podawanie tego związku 

zwierzętom w ilości 0,3g/kg masy ciała na dzień przez 4 tygodnie nie powodowało 

występowania żadnych skutków ubocznych [102]. 
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I.4 Analiza właściwości antybakteryjnych wybranych ekstraktów 

roślinnych metodą bioautografii 

 

Obecnie badania farmakologiczne obejmują w swoim zakresie także analizy 

właściwości biologicznych. Nowoczesne metody analityczne dostarczają informacji  

o budowie związków chemicznych, jednak nie dostarczą informacji o właściwościach 

biologicznych. Do metod ukierunkowanych na efekt antybakteryjny, można zaliczyć testy 

aktywności biologicznej. Zwykle maja one charakter przesiewowy i wymagają kontynuacji  

w stronę dokładniejszych analiz. Popularnością cieszą się testy aktywności biologicznej, m.in.: 

testy genotoksyczności, testy enzymatyczne, testy mikrobiologiczne, czy bioautograficzne 

[103].  

Bioautografia jest metodą przesiewową (skriningową), łączącą chromatografię planarną 

z detekcją mikrobiologiczną. Metoda, która łączy TLC z bioautografią (TLC-BD),  

w porównaniu do metod mikrobiologicznych, jest analizą selektywną i szybką. Pierwszy raz 

bioautografię w wersji kontaktowej zastosowali Goodall i Levi w 1946 r. do oznaczania 

czystości penicyliny. Następnie powstała chromatografia cienkowarstwowa z detekcją 

mikrobiologiczna, tzw. bioautografia. Dzięki tej metodzie możliwe jest oznaczenie właściwości 

biologicznych (przeciwbakteryjnych, przeciwgrzybicznych, czy przeciwno-wotworowych) 

substancji wpływających na tempo wzrostu organizmów testowych  

w złożonych mieszaninach [104]. 

Procedura badania metodą bioautografii obejmuje następujące kroki: 

1. Analiza techniką chromatografii cienkowarstwowej. 

2. Pokrycie rozwiniętej płytki pożywką z posiewem bakteryjnym. 

3. Inkubacja w odpowiednich warunkach temperatury i wilgotności. 

4. Wybarwienie płytki. 

5. Badanie ilościowe przez ekstrapolacje stref zahamowania wzrostu bakterii. 

W tych badaniach ocenia się właściwości antybakteryjne wobec szczepów m.in.: 

Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Micrococcus luteus [104]. 

Właściwości antybakteryjne są tym lepsze, im większy jest rozmiar strefy zahamowania 

wzrostu bakterii. Zależność pomiędzy średnicą powierzchni strefy zahamowania wzrostu  

a stężeniem substancji antybakteryjnej jest liniowa. Udowodniono, że przybliżenie to jest 
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możliwe tylko dla wysokiego zakresu stężeń (około 0,1%). Dla szerszego zakresu stężeń 

zależność wykładnicza jest lepsza od liniowej [104]. 

 Bioautografia służy m.in.: do analizy jakościowej i ilościowej substancji aktywnych 

biologicznie w próbkach środowiskowych, kontroli jakości preparatów farmaceutycznych, 

poszukiwania nowych substancji o właściwościach przeciwbakteryjnych, przeciwgrzy-

bicznych i przeciwnowotworowych [105].  

Metody bioautograficzne dzielimy następująco: 

1. Bioautografia kontaktowa (tzw. „agar diffusion”). W tej metodzie rozwinięta płytka 

chromatograficzna z rozdzielonymi, pojedynczymi substancjami lub frakcjami 

substancji, umieszczana jest w cienkiej warstwie skierowana w stronę pożywki na kilka 

minut lub godzin. Po upływie określonego czasu płytkę usuwamy, a agar poddajemy 

inkubacji. Strefy zahamowania wzrostu obserwowane są w miejscach,  

w których plamki substancji stykały się z agarem (metoda przypomina klasyczny 

mikrobiologiczny dyfuzyjny test dyskowy) [106]. 

2. Bioautografia bezpośrednia (direct bioautography). W tym przypadku rozwiniętą płytkę 

chromatograficzną zanurza się lub spryskuje zawiesiną mikroorganizmów rosnących na 

odpowiedniej pożywce. Płytkę następnie inkubuje się, natomiast bakterie rosną 

bezpośrednio na niej. Wobec tego rozdzielanie, kondycjonowanie, inkubację  

i wizualizację wykonuje się bezpośrednio na płytce. W celu lokalizacji  

i wizualizacji substancji używa się zwykle soli tetrazoliowych, np. MTT (bromek  

3-(4,5- dimetylotiazol-2-yl)- 2,5-difenylotetrazoliowy). Sole te są przekształcane przez 

dehydrogenazy żywych mikroorganizmów w intensywnie zabarwiony formazan. Strefy 

zahamowania wzrostu występują w postaci niewybarwionych, bladych plam  

w kształcie okręgu na fioletowym tle [107].  

3. Bioautografia zanurzeniowa (tzw. „agar-overlay”). W tej metodzie chromatogram 

pokrywany jest półpłynnym agarem. Po stwardnieniu, inkubacji i wybarwieniu 

(zazwyczaj stosujemy barwnik tetrazoliowy), dokonuje się pomiaru stref zahamowania 

wzrostu bakterii. Technika ta jest połączeniem bioautografii kontaktowej  

i bezpośredniej. Substancje dyfundują z płytki TLC na pożywkę agarową, podobnie jak 

w metodzie kontaktowej, jednak podczas inkubacji i wizualizacji warstwa agarowa 

pozostaje na płytce, jak w przypadku bioautografii bezpośredniej [108,109]. 
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Istnieje także odmiana bioautografii bezpośredniej, wykorzystująca zjawisko 

luminescencji niektórych bakterii i związków chemicznych. Do stosowanych w tej metodzie 

związków chemicznych można zaliczyć lucyferynę, pigment zdolny do emitowania światła na 

skutek reakcji utlenienia lucyferazy. Najbardziej popularne bakterie luminescencyjne to m.in.: 

Vibrio phosporeum, Vibrio fischeri harveyi oraz Photobacterium luciferum, które swoją 

budową i fizjologią przypominają bakterie znajdujące się we florze jelitowej. Właściwości 

luminescencyjne bakterii Vibrio fischeri wykorzystuje się w analityce chemicznej  

i biochemicznej. W celu uzyskania pełnej informacji o poszczególnych składnikach niezbędne 

jest zastosowanie chromatografii cienkowarstwowej (TLC lub HPTLC) z detekcją 

bioluminescencyjną [110]. 

Chromatografia cienkowarstwowa w połączeniu z biologicznymi i chemicznymi 

metodami detekcji jest szybka i tania. Charakteryzuje się niewielkim zużyciem odczynników 

stosowaniem niewielkiej (5 ÷ 20µl) ilości próbki. Badania te mogą być stosowane na skalę 

laboratoryjną [103,110].  
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I.5 Charakterystyka barwników występujących w badanych 

surowcach roślinnych 

I.5.1 Naturalne barwniki roślinne  

Zważywszy na liczne doniesienia o szkodliwości syntetycznych barwników 

kosmetycznych i spożywczych, które mogą wywoływać m.in.: alergie, bóle głowy i inne 

zaburzenia, wzrasta zainteresowanie barwnikami naturalnymi [111, 112]. Producenci żywności 

wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, coraz częściej wykorzystują barwniki 

pochodzenia naturalnego, bezpieczne dla zdrowia człowieka. Rynek naturalnych barwników 

roślinnych stale się rozwija, w latach 2010-2015 odnotowano wzrost produkcji barwników 

naturalnych o 15-20% w stosunku do lat ubiegłych. Ponadto barwniki naturalne poza 

nadawaniem barwnych walorów estetycznych produktom farmaceutycznym i kosmetycznym 

posiadają silne właściwości antyoksydacyjne [14].   

W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2010 r. zamieszczony jest 

wykaz barwników dozwolonych do stosowania w żywności, który obejmuje 42 barwniki,  

w tym 13 barwników naturalnych pochodzących z roślin leczniczych tab. 6. [113]. Lista 

barwników naturalnych i syntetycznych dozwolonych do stosowania w kosmetykach jest 

zdecydowanie dłuższa, a zastosowanie substancji barwnych reguluje Rozporządzenie Ministra 

Zdrowia z dnia 12 czerwca 2002 r. załącznik nr 3 [117].  
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Tabela 6 Barwniki spożywcze pochodzenia roślinnego [113]. 

Numer wg 

oznaczeń 

systemu 

Unii 

Europejskiej 

Barwa 
Nazwa własna 

barwnika 

Roślina, z której jest 

otrzymywany 

E 100  żółta  kurkumina (kurkuma)  ostryż długi  

E 132  niebieska  Indygo (indygotyna)  indygowiec barwierski, urzet 

barwierski, rdest ptasi  

E 140  zielona  chlorofile  

i chlorofiliny  

lucerna, pokrzywa zwyczajna  

E 141  zielona  kompleks miedziowy 

chlorofilu lub 

chlorofiliny  

lucerna, pokrzywa zwyczajna  

E 160 a  żółta, 

pomarańczowa  

karoteny  marchew zwyczajna, szpinak, 

pieprzowiec roczny  

E 160 b  żółta  annato  arnota właściwa  

E 160 c  czerwona  kapsaicyna  pieprzowiec roczny, papryka  

E 160 d  czerwona  likopen  pomidor, czerwony grejpfrut  

E 161 a  pomarańczowa  flawoksantyna  nagietek lekarski  

E 161 b  żółta  luteina  dynia zwyczajna  

E 161 d  żółta  rubiksantyna  płatki dzikiej róży  

E 162  ciemnoczerwona do 

fioletowej  

betanina (czerwień 

buraczana)  

burak ćwikłowy  

E 163  czerwone, niebieskie 

lub fioletowe w 

zależności od pH  

antocyjany  czarna porzeczka, chaber 

bławatek, aronia, bakłażan, 

skórki winogron   

 

I.5.2 Charakterystyka antocyjanin i antocyjanidyn  

Nazwa antocyjany wywodzi się z języka greckiego i oznacza dwa słowa anthos – kwiat 

i kyanos – niebieski. Antocyjany to grupa barwników rozpuszczalnych w wodzie  

i roztworach alkoholowych, które nadają barwę roślinom w odcieniach czerwieni, różu, 

niebieskiego, fioletu. Do tej pory rozpoznano i opisano ponad 500 antocyjanów. Barwniki te 

można znaleźć w płatkach kwiatów (maki, malwy, hibiskus, owoce wiśni, bzu czarnego),  

w liściach przykwiatowych (poinsecja), liściach (kapusta czerwona), pędach (rabarbar) czy 

cebulach (czerwona cebula), owocach (malina, aronia, bez czarny, winogrona) [73, 115]. 
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Zwykle antocyjany gromadzą się w epidermie (skórce), a ich zawartość zwiększa się wraz ze 

wzrostem rośliny.  

Antocyjany należą do polifenolowych związków organicznych – flawonoidów, 

charakteryzujących się szkieletem węglowym przedstawionym na Rys.7. Wszystkie barwniki 

antocyjanowe są pochodnymi kationu flawyliowego – 2-fenylobenzopiryliowego, który może 

występować w formie karboniowej lub bardziej rozpowszechnionej oksoniowej (Rys.7.) [116]. 

Struktura antocyjanów może być bardzo złożona i zróżnicowana. Barwniki antocyjanowe 

różnią się rodzajem i miejscem występowania podstawników. Najczęściej występują  

jako glikozydy, czyli w połączeniu z cukrami prostymi (np. glukozą, galaktozą, ramnozą, 

ksylozą, arabinozą). Reszty cukrowe są przyłączane w postaci mono-, di- i trisacharydów, 

dodatkowo mogą być acylowane, czyli posiadać podstawiony kwas organiczny, najczęściej 

cynamonowy, kawowy lub ferulowy albo też octowy, jabłkowy, bursztynowy lub malonowy 

(Rys. 8.). Takie glikozydy noszą nazwę antocyjanin [117,118].  

W wyniku hydrolizy kwasowej związki te rozpadają się na cukry i antocyjanidyny, 

będące aglikonami [119]. 
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Rysunek 7 Kation flawyliowy – macierzysta struktura antocyjanidyn, aglikonowych 

składników antocyjanin. Przedstawiono numerację szkieletu węglowego i lokalizację 

podstawników spotykanych naturalnie (Rx = H, OH, OCH3) [119]. 

 

 

Rysunek 8 Antocyjaniny na bazie aglikonu cyjanidyny wraz z przyłączonymi resztami 

cukrowymi 

Najbardziej znane nazwy aglikonów antocyjanin pochodzą od roślin, w których zostały 

zidentyfikowane: pelargonidyna, cyjanidyna, delfinidyna, malwidyna, petunidyna  

i peonidyna (Rys. 9 i 10) [119]. Najczęściej oznaczaną w owocach antocyjaniną jest 

cyjanidyno-3-glukozyd. Najbardziej rozpowszechnione w świecie roślin są pochodne 

cyjanidyny, następnie pelargonidyny, peonidyny i delfinidyny. Barwy, które antocyjany nadają 

roślinom, zależą od pH płynu komórkowego oraz ich budowy chemicznej. Przy niskich 

wartościach pH (odczyn kwasowy) w roztworze są obecne barwne antocyjanidyny, natomiast 

przy wyższych wartościach pH (odczyn zasadowy) obecne są bezbarwne formy chalkonowe 
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(Rys.11). Na barwę roślin wpływa również rodzaj antocyjan, ich połączenia z metalami, a także 

obecności innych barwników roślinnych (żółtych flawonów  i pomarańczowych karotenoidów) 

[121]. 

 

 

 

Rysunek 9 Budowa chemiczna wybranych antocyjanidyn [120]. 
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Rysunek 10 Zakres kolorystyczny antocyjanidyn [120]. 

 

 

Rysunek 11 Zmiany strukturalne i barwy antocyjanów w środowisku wodnym o różnym 

pH [120]. 
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I.5.3  Antocyjany w farmacji, kosmetyce i diecie  

Antocyjany stanowią największą grupę związków o charakterze rozpuszczalnych  

w wodzie barwników, występujących wyłącznie w roślinach. Barwę i działanie prozdrowotne 

tych związków można wykorzystać w branży farmaceutycznej, kosmetycznej i spożywczej. 

Badania przeprowadzone na ludziach i zwierzętach potwierdzają duże znaczenie antocyjanów 

w różnych działach farmacji i medycyny. 

Obecnie fitoterapia cytuje wiele prozdrowotnych oddziaływań antocyjanów zawartych 

w diecie. Wynika to z silnych właściwości antyoksydacyjnych, przeciwzakrzepowych, 

przeciwzapalnych, a także przeciw-bakteryjnych i przeciwgrzybicznych Preparaty  

z surowców roślinnych zasobnych w antocyjany były od dawna wykorzystywane jako środki 

lecznicze w tradycyjnej medycynie ludowej. Współczesna nauka potwierdza pozytywne 

oddziaływanie antocyjanów na organizm człowieka nie tylko ze względu na cenne właściwości 

biochemiczne, ale również ze względu na wysoką aktywność i selektywność  

w stymulowaniu procesów biochemicznych [116]. 

Badania antocyjanowych substancji bioaktywnych mają związek ze spożyciem warzyw 

i owoców o wysokiej zawartości antocyjanów a ryzykiem śmiertelności. Wykazano, że 

mężczyźni, którzy spożywają warzywa i owoce zasobne w antocyjany (np. borówki czarne) 

częściej niż 27 razy w miesiącu, charakteryzują się od 8 do 10 % mniejszym ryzykiem 

śmiertelności w porównaniu z osobami o mniejszym spożyciu tych produktów. Ponadto 

zaobserwowano, że badana grupa osób charakteryzuje się prawie o 20% zmniejszonym 

ryzykiem zgonu wywołanego udarem mózgu. Podobna tendencja dotyczy również 

umieralności z powodu nowotworów, która zgodnie z wynikami badań jest odwrotnie 

proporcjonalna do ogólnego spożycia owoców zasobnych w antocyjany [114,121].  

Badania wskazują, że wybrane rodzaje owoców, warzyw czy ziół o intensywnie 

fioletowej, pomarańczowej, żółtej czy czerwonej barwie, w szczególny sposób pomagają 

chronić przed rozwojem wielu poważnych i coraz częściej występujących współcześnie 

schorzeń. Najczęściej opisywane schorzenia, w których antocyjany oddziałują korzystnie na 

organizm, to choroby układu krążenia, układu pokarmowego, schorzenia metaboliczne, 

neurodegeneracyjne, cukrzyca i otyłość. Efektem diety bogatej w antocyjany jest ograniczenie 

utleniania lipoprotein niskiej gęstości (frakcji LDL), hamowanie procesu peroksydacji lipidów 
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oraz poprzez wzrost całkowitej zdolności antyoksydacyjnej osocza krwi. Wykazano również, 

że spożywanie żywności bogatej w antocyjany przyczynia się do obniżenia poziomu 

trójglicerydów we krwi [112]. 

Współczesne badania laboratoryjne i kliniczne wykazują, że antocyjany pozyskane  

z owoców borówki czarnej (Vaccinium myrtillus L.) skutecznie hamują wzrost raka piersi, 

wywołanego nadekspresją białka HER2. Dotyczy to kobiet, które wykazują w leczeniu 

oporność na trastuzumab (herceptynę) czyli rekombinowane humanizowane przeciwciało 

monoklonalne, które jest skierowane przeciwko ludzkiemu receptorowi naskórkowego 

czynnika wzrostu 2 – HER2. Zbadano, że w warunkach in vitro i in vivo, takie antocyjany jak 

glukozyd 3-cyjanidyny oraz glukozyd 3-peonidyny są zdolne do hamowania fosforylacji białka 

HER2, czym indukują apoptozę komórek nowotworowych oraz hamują migrację  

i proliferację już istniejących komórek rakowych [123]. 

Podobne badania wskazują, że antocyjany zawarte w owocach maliny właściwej (Rubus 

idaeus L.) mogą uczestniczyć w hamowaniu onkogenezy przełyku. Związki antocyjanowe  

z owoców maliny skutecznie ograniczają procesy zapalne przełyku, które często są stanem 

wyjściowym dla procesów nowotworzenia [124]. 

Ponadto wykazano, że antocyjany zawarte w owocach borówki czernicy mogą 

przyczyniać się u kobiet do zredukowania wagi ciała. Sugeruje się, że opisane zjawisko odbywa 

się na skutek przyspieszenia metabolizmu glukozy, poprzez ograniczenie przepływu glukozy 

do komórek tłuszczowych oraz poprzez poprawę transportu glukozy do komórek narządów  

o intensywnym metabolizmie (np. do mięśni) [125]. 

Badania na zwierzętach sugerują, że antocyjany mogą ograniczyć ryzyko uszkodzeń 

mózgu i wystąpienia demencji u starszych organizmów. Antocyjanom takim, jak cyjanidyno-

3-rutynozyd przypisuje się pośredni współudział w procesie regeneracji neuronów  

i przywracania funkcji nerwowych w mózgu po uszkodzeniach w obrębie hipokampa, 

powstałych na skutek procesu starzenia [126].  

Doniesienia naukowe wskazują, że antocyjany ekstrahowane z owoców jeżyny (Rubus 

fruticosus L.) i czarnej porzeczki (Ribes nigrum L.) hamują aktywację (wywołaną np. stresem 

oksydacyjnym) transkrypcyjnego czynnika jądrowego-kappaB (NF-kappaB), który reguluje 

ekspresję wielu genów zaangażowanych w odpowiedź zapalną. Antocyjany hamując aktywację 

czynnika jądrowego NF-kappaB, zmniejszają działanie mediatorów prozapalnych [127].  
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Przeprowadzono wiele analiz, które w warunkach laboratoryjnych udowodniły szerokie 

spektrum działania przeciwbakteryjnego i przeciwgrzybiczego antocyjanów wyizolowanych  

z owoców wielu odmian jeżyny. Wyniki badań sugerują, że antocyjany z owoców jeżyny  

w postaci wyciągu mogą być wykorzystywane w ograniczaniu infekcji (np. skórnych) 

wywołanych niektórymi rodzajami bakterii, jak Staphylococcus aureus, Salmonella enteridis 

oraz niektórymi rodzajami grzybów [128].  

Ponadto rośliny bogate w antocyjany zaczęsto stosować w przemyśle spożywczym jako 

składniki o szerszym spektrum działani nie tylko barwiącym ale także konserwującym. 

Powszechnie antocyjany stosowane są w przemyśle spożywczym jako naturalny barwnik 

żywności, którego kolor waha się od czerwonawo-fioletowego do intensywnego błękitu. 

Antocyjany przemysłowo pozyskiwane są przede wszystkim z borówek, żurawiny, aronii, 

czarnych malin, czerwonych malin, jeżyny, czarnej porzeczki, wiśni, skórki bakłażana, 

czarnego ryżu, czarnej marchewki, winogron, czerwonej kapusty, truskawek, granatów  

i fioletowych płatków kwiatowych.  

Antocyjany rozpuszczają się w wodzie dzięki obecności cukru w cząsteczce. 

Dodatkowo ich zaletą jest delikatny, nie przytłaczający smak i zapach, przez co nie zmieniają 

iststnie tych walorów produktów. Na rynku antocyjany są dostępne dla przemysłu w postaci 

preparatów rozpuszczalnych w wodzie, w oleju lub emulsji. Ponadto stosowane są ekstrakty 

roślinne standaryzowane na zawartość antocyjanów. Znajdują zastosowanie w następujących 

branżach:  

• przemysł spożywczy: mleczarstwo (jogurty, lody, desery, sery), napoje (napoje 

owocowe, zupy instant), słodycze (przekąski, polewy cukiernicze), pieczywo (wypieki, 

mieszanki piekarskie) 

• przemysł farmaceutyczny: suplementy i leki (stosowane w chorobach naczyniowych, 

poprawiające ostrość widzenia, jako barwniki) 

• przemysł kosmetyczny: barwienie kosmetyków naturalnych i konwencjonalnych 

(kremy, balsamy, pomadki, błyszczyki) 

• przemysł chemiczny: wskaźnik pH, dzięki zdolności zmiany koloru z czerwonego przez 

fioletowy do niebieskiego [117].  
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I.6 Wolne rodniki – przegląd i znaczenie 

 

Tlen pojawił się na Ziemi ponad 2 miliardy lat temu wraz z pojawieniem się pierwszych 

organizmów fotosyntezujących i od tamtej pory stał się najważniejszym pierwiastkiem 

niezbędnym do życia [129,130]. Przeciętnie dorosły człowiek bierze oddech ok. 15-20 razy na 

minutę, dostarczając do organizmu 6-8 litrów powietrza. Tlen pobrany wraz  

z powietrzem przenoszony jest z krwią i dociera do każdej komórki naszego ciała. Podczas 

oddychania komórkowego tlen ulega pełnej redukcji do cząsteczki wody oraz dwutlenku węgla 

i w wyniku tej reakcji organizmowi dostarczana jest energia [129,131]. 

Jednak ten życiodajny pierwiastek, dzięki któremu funkcjonujemy, może również 

szkodzić, ponieważ mechanizm redukcji tlenu nie zawsze wygląda tak samo. Tlen ulega także 

stopniowej redukcji w etapach jednoelektronowych, co powoduje powstawanie reaktywnych 

form tlenu, tzw. wolnych  rodników,  których  nadmiar może prowadzić do wielu poważnych 

chorób, a te coraz częściej uznawane są za choroby cywilizacyjne [129,131]. Warto nadmienić, 

iż ok. 2-5% tlenu pobieranego wraz z powietrzem podczas oddychania jest przekształcana  

w wolne rodniki [132]. 

I.6.1 Wolne rodniki – Reaktywne Formy Tlenu (RFT) i Azotu (RFA) 

Samo pojęcie ,,rodnik’’ oznacza atom bądź cząsteczkę z luką elektronową, która jest 

zdolna do samodzielnego istnienia. 

Wolne rodniki inaczej zwane oksydantami to cząsteczki tlenu lub azotu, które  

na swojej zewnętrznej powłoce posiadają niesparowany elektron bądź elektrony, 

co sprawia iż cząsteczka jest niestabilna chemicznie i  bardzo reaktywna. Wolne rodniki stale 

dążą do sparowania elektronów, a tym samym do obniżenia swojego stanu energetycznego. 

Obiektem ataków wolnych rodników są przede wszystkim białka, DNA, nienasycone kwasy 

tłuszowe, polisacharydy oraz lipidy [131-133]. 
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I.6.1.1 Powstawanie wolnych rodników 

Wolne rodniki nieustannie są tworzone w organizmie człowieka, na skutek naturalnych 

procesów przemiany materii. Powstają w wyniku redukcji bądź wzbudzenia cząsteczki tlenu  

i azotu [131, 134].  

Do wolnych rodników zaliczamy: 

• anionorodnik ponadtlenkowy (O2
•−)  

• rodnik hydroksylowy (HO•) 

• rodnik wodoronadtlenkowy (HO2
•) 

• rodnik alkoksylowy (RO•) 

• rodnik nadtlenkowy (ROO•) 

• monotlenek azotu (NO•) 

• rodnik nadnitrylowy (ONOO•) 

Największą reaktywnością spośród wymienionych wolnych rodników odznacza się 

anionorodnik ponadtlenkowy, który powstaje w wyniku jednoelektronowej redukcji tlenu 

cząsteczkowego. Anionorodnik ponadtlenkowy powstaje w mitochondriach jako uboczny 

produkt utleniania tkankowego [91,92]. 

 𝐎𝟐 + 𝐞− → 𝐎𝟐
∙− 

Jednak proces tworzenia się wolnych rodników nie ogranicza się wyłącznie do ich 

powstawania wewnątrz organizmu człowieka, gdyż na ich atak jesteśmy narażeni również 

poprzez stosowanie nieprawidłowej diety z dużą ilością tłuszczy zwierzęcych oraz 

konserwantów, nadużywanie alkoholu, nikotynę, pestycydy, zanieczyszczone środowisko, 

promieniowanie UV, promieniowanie RTG, stany zapalne organizmu oraz podczas 

wzmożonego wysiłku fizycznego [131-134]. 

I.6.1.2 Rola wolnych rodników w organizmie człowieka 

Wpływ wolnych rodników na komórki zależy przede wszystkim od ich  

stężenia oraz czasu działania. Obecność rodników tlenowych w niewielkim stężeniu organizm 

wykorzystuje do obrony przed mikroorganizmami. Wolne rodniki pełnią w organizmie również 

role regulatorów i mediatorów wielu procesów komórkowych [129, 131, 135]. Przede 
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wszystkim pobudzają transport glukozy do komórek, indukują działanie czynników 

mitogennych oraz eliminują czynniki chorobotwórcze znajdujące się w jamie ustnej [134,135]. 

Zjawisko zwane ,,wybuchem oddechowym” (tj. gwałtowne pobieranie tlenu) następuje 

w chwili, gdy organizm atakowany jest przez bakterie bądź wirusy. Wówczas tlen pobrany 

wraz z powietrzem jest zużywany przez enzym: oksydaze NADPH do produkcji wolnych 

rodników, które walczą z mikroorganizmami [131,136,137]. 

I.6.1.3 Mechanizm niepożądanego działania RTF, RFA 

Wolne rodniki mogą również zagrażać naszemu zdrowiu. Oksydanty  

nie tylko zwalczają bakterie i wirusy znajdujące się w organizmie. Wchodzą także 

w reakcję z enzymami oraz błonami komórkowymi, co prowadzi do zaburzenia procesów 

metabolicznych zdrowych komórek. Wolne rodniki hamują działanie enzymów głownie tych 

zawierających grupy sulfhydrylowe oraz prowadzą do peroksydacji lipidów błon 

komórkowych, z czym wiąże się trwałe uszkodzenie komórek [131,133,137].  

 

 

Rysunek 12 Mechanizm działania RFT na komórkę organizmu [133]. 

Reaktywne formy tlenu i azotu  utleniając główne części komórek mogą  

doprowadzić  do całkowitego  ich  uszkodzenia bądź nieprawidłowego funkcjonowania.  

Na rysunku 12 przedstawiony został mechanizm destrukcyjnego działania oksydantów na 
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komórkę z dwuwarstwą lipidową. Rys. 12 rysunek (2) pokazuje cząsteczki RFT zbliżające się 

do zdrowej komórki. Na kolejnym rysunku zauważyć można wolne rodniki wnikające  

w strukturę komórki natomiast na rysunku (3) zilustrowane zostały rodniki rozrywające 

wiązania pomiędzy dwuwarstwą lipidową, co skutkuje dysfunkcją komórki bądź całkowitą jej 

destrukcją (Rys. 12.) [131,133,137]. 

I.6.2  Stres oksydacyjny 

Zaburzona równowagi pomiędzy tworzeniem wolnych rodników a ich usuwaniem  

z organizmu prowadzi to do powstania tzw. stresu oksydacyjnego [131,133,137].  Zbyt duże 

stężenie reaktywnych form tlenu w organizmie może skutkować wieloma poważnymi 

chorobami, które coraz częściej oznaczane są mianem chorób cywilizacyjnych. Rodniki 

przyczyniają się do szybszego starzenia się organizmu, mogą powodować miażdżycę, 

cukrzycę, różnego rodzaju nowotwory, problemy sercowo-naczyniowe, a także zwyrodnienie 

plamki żółtej w oku [138]. Badania wykazały, iż wolne rodniki niekorzystnie wpływają na 

mózg, co prowadzi do choroby Alzheimera oraz Parkinsona [139]. 
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I.7 Antyoksydanty – charakterystyka  

 

Związki, których zadaniem jest obrona organizmu przed toksycznym działaniem 

wolnych rodników to przeciwutleniacze, inaczej zwane antyoksydantami. Definicja Portera 

dotycząca antyoksydantów brzmi następująco: "antyoksydant to związek o charakterze 

kwasowym (także fenole), użyteczny w żywności, który chętnie oddaje elektron lub atom 

wodoru rodnikowi nadtlenkowemu lub alkoksylowemu tym samym kończąc łańcuchową 

reakcję peroksydacji lipidów lub regenerując związek fenolowy, może również efektywnie 

chelatować działające prooksydatywnie jony metali przejściowych" [140]. 

Tak więc głównym zadaniem antyoksydantów jest hamowanie wolnorodnikowych reakcji 

cząsteczkowych, neutralizacja wolnych rodników oraz ochrona komórki przed ich 

niszczycielskim działaniem [141].  Reasumując, określenie ,,przeciwutleniacz” odnosi się do 

cząsteczek mających zdolność wiązania rodnika zanim dojdzie do uszkodzenia komórki 

[131,133,142]. 

I.7.1  Mechanizm działania przeciwutleniaczy 

 Antyoksydanty neutralizują działania wolnych rodników na dwa sposoby, dlatego też 

można podzielić je na dwie grupy: 

• pierwotne (pierwszorzędowe) 

• wtórne (drugorzędowe) 

Mechanizm działania antyoksydantów pierwszorzędowych związany jest  

z przerwaniem wolnorodnikowej reakcji łańcuchowej, poprzez przyłączenie atomu wodoru do  

rodnika co wiąże się z przekształceniem go w stabilny produkt. Do tej grupy należą m.in. 

pochodne fenolowe (rys 13.). 
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Rysunek 13 Mechanizm działania RFT na komórkę organizmu [133]. 

Do drugiej grupy należą wszystkie substancje opóźniające utlenianie lipidów i podzielić 

możemy je na substancje, które:  

• rozkładają nadtlenki lipidowe na drodze nierodnikowej, przekształcając  

je w nieaktywne pochodne hydroksylowe 

• wiążą metale żelaza, oraz miedzi do nieaktywnych kompleksów  

(tzw. chelatowanie), dzięki czemu opóźniają utlenienie tłuszczów 

• wygaszają tlen singletowy, usuwając go z organizmu poprzez wygaszenie do stanu 

tripletowego 

• substancje, które nasilają bądź przedłużają działanie antyoksydantów pierwotnych 

[143,144]. 

I.7.2  Antyutleniacze endogenne i egzogenne 

Antyoksydanty można podzielić ze względu na ich pochodzenie, na dwie podstawowe 

grupy: 

• antyoksydanty endogenne  

• antyoksydanty egzogenne  



  
  62 

 
 

 

Do pierwszej grupy należą antyoksydanty, które organizm sam wytworzył, aby przeciwdziałać  

niepożądanym  zmianom.  W organizmach zwierzęcych antyoksydanty występują  głównie   

w  postaci  enzymów  antyoksydacyjnych oraz aminokwasów.  W tej grupie szczególnie ważna 

role odgrywają: 

• SOD (dysmutaza nadtlenkowa) 

• Katalaza 

• Peroksydaza glutationowa 

• Estrogen 

• Glutation 

• Endogenny koenzym Q10 [145]. 

Oprócz naturalnie występujących antyoksydantów istnieją również antyoksydanty,  

które możemy dostarczyć do organizmu wraz z pożywieniem. Są to tzw. antyoksydanty 

endogenne.  Największą ich grupę stanowią związki należące do grupy polifenoli. Znaleźć je 

można przede wszystkim w owocach i warzywach, winach, naparach roślinnych oraz nasionach 

strączkowych czy orzechach. 

            Istnieją także przeciwutleniacze syntetyczne, które również wykazują aktywność 

antyoksydacyjną. Są one dodawane do żywności jako substancje hamujące procesy utleniania, 

jednak w ostatnich latach wzrosło zainteresowanie zdrową żywnością i większą popularnością 

cieszą się antyoksydantach pochodzenia naturalnego [73,131,132,146,147].  

I.7.3  Antyoksydanty pochodzenia roślinnego 

Największą grupą związków przeciwutleniających pochodzenia roślinnego  

są polifenole. Są to związki organiczne o zróżnicowanej budowie, które do pierścienia 

aromatycznego mają przyłączone co najmniej dwie grupy hydroksylowe (Rys. 14.) [91,133]. 

Do przeciwutleniaczy roślinnych zaliczyć należy także: 

• Tokoferole 

• Sterole 

• Karotenoidy (m.in. α i β-karoten, likopen) 

• Kwas askorbinowy. 
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Rysunek 14 Schemat podziału przeciwutleniaczy roślinnych [132]. 

I.7.4 Wpływ antyoksydantów na organizm człowieka 

Prawidłowe żywienie, na które składa się dieta bogata w antyoksydanty, może 

wspomagać leczenie i zapobiegać chorobom cywilizacyjnym. Efekt działania 

przeciwutleniaczy zależy jednak od zastosowanej dawki. Zbyt wysokie stężenie 

antyoksydantów w organizmie może prowadzić do odwrotnych skutków i groźnych powikłań. 

Witamina E należąca do grupy tokoferoli, zabezpiecza DNA przed uszkodzeniami 

oksydacyjnymi [93]. Askorbiniany (witamina C) mogą w pewnych warunkach niszczyć 

komórki nowotworowe u zwierząt, co jest spowodowane powstawaniem reaktywnych form 

tlenu (OH.) w obecności jonów metali przejściowych. Podobne właściwości posiadają 

karotenoidy, które zmniejszają prawdopodobieństwo wzrostu guza i zachorowania na niektóre 

nowotwory m.in. raka płuc [94]. β-Karoten jest silnym wymiataczem tlenu singletowego, co 

przyczynia się do ochrony skóry przed uszkodzeniami wywołanymi światłem. Należący do 
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grupy karotenoidów likopen, występujący głównie w przetworach z pomidorów i papryki, 

którego stężenie zależy od stopnia dojrzałości i odmiany rośliny, charakteryzuje się silnymi  

właściwościami przeciwmiażdżycowymi, antymutagennymi i przeciwnowotworowymi  

(np. zapobiega rakowi prostaty) [132,133]. 

Flawonoidy hamują utlenianie frakcji lipidowych w krwi (LDL), biorą udział  

w zmniejszaniu ogólnej zawartości cholesterolu w surowicy i zapobiegają tworzeniu się blaszek 

miażdżycowych. Aktywność flawonoli polega na działaniu przeciwmutagennym  

i zmniejszeniu prawdopodobieństwa powstawania i rozwoju guzów o charakterze 

nowotworowym. Flawanole oprócz zapobiegania zmianom miażdżycowym wykazują także 

działanie detoksykacyjne względem kancerogenów. Analogicznymi właściwościami 

charakteryzują się izoflawony [133]. Na podstawie badań in vivo dowiedziono, że mogą one 

pełnić funkcję ochronną dla mięśnia sercowego i całego układu krwionośnego. Tendencję tę 

przedstawia zjawisko zwane paradoksem francuskim (French paradox). Wśród mieszkańców 

niektórych regionów Francji, których dieta jest bogata w nienasycone kwasy tłuszczowe, 

zauważono odwrotną zależność między występowaniem choroby wieńcowej i częstotliwością 

występowania zawałów serca, a spożywaniem produktów zawierających wysokie stężenie 

polifenoli takich, jak np. czerwone wino [134].  

Przyjmowanie roślinnych antyoksydantów przez osoby poddane chemioterapii, 

zmniejsza ryzyko uszkodzenia mięśnia sercowego u tych pacjentów [95]. Spożywanie chipsów 

buraczanych, będących bogatym źródłem antyoksydantów przez osoby poddane radioterapii, 

łagodzi skutki szoku tlenowego powstałego w wyniku promieniowania jonizującego [96]. 

Zawarte w czosnku związki siarki będące przeciwutleniaczami zapobiegają procesowi 

nowotworzenia, mają właściwości antyproliferacyjne na komórki nowotworowe oraz obniżają 

ciśnienie krwi. Z kolei na podstawie badań wykazano, że przyjmowanie dużych ilości witaminy 

E w połączeniu z witaminami C i A znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo zachorowania na 

raka [133,137]. Antyoksydanty takie, jak np. flawonoidy, które biorą udział w detoksykacji 

kancerogenów, β-tokoferol i β-karoten przyczyniają się także do hamowania rozwoju guzów. 

Poprzez ich wpływ na zwiększenie produkcji cytokinin w komórkach cytotoksycznych 

dochodzi do zniszczenia guza. 
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Zawarte w zielonej i czarnej herbacie (w mniejszym stopniu) antyoksydanty, 

przyczyniają się do inhibicji procesów nowotworzenia. Teaflawiny i katechiny mogą blokować 

tworzenie się mutagenów i kancerogenów z ich prekursorów, zwiększać aktywność czynników 

transkrypcyjnych a także przyczyniać się do hamowania peroksydacji lipoprotein  

i opóźnienia procesu starzenia [139]. 

Większość wniosków dotyczących właściwości przeciwutleniających uzyskano 

poprzez przeprowadzenie badań in vitro. Nie przedstawiają one jednak rzeczywistych procesów 

mających miejsce w żywym organizmie w takim stopniu, jak w przypadku wysoce trudnych do 

przeprowadzenia badań in vivo. Najistotniejszą różnicę stanowi fakt, iż naturalne 

antyoksydanty zanim przedostaną się do krwi, ulegają wielu skomplikowanym przemianom 

chemicznym, podczas których m.in. próbie zostaje poddana ich stabilność w obecności 

enzymów i mikroorganizmów [137,138].  

I.7.5  Występowanie antyoksydantów w surowcach roślinnych  

i produktach spożywczych 

Antyoksydanty roślinne odgrywają znaczącą rolę w ochronie organizmu przed 

szkodliwymi skutkami występowania stresu oksydacyjnego. Odpowiednio zestawiona dieta 

może być ich bogatym źródłem.  

Karotenoidy są zawarte głównie w pomidorach, marchwi, papryce, morelach, dyni, 

przetworach pomidorowych (likopen). Źródłem kwasu askorbinowego są m.in. owoce 

cytrusowe, czarna porzeczka, aronia, a także warzywa takie, jak kapusta, kalafior, papryka, 

pomidory. Tokoferole wraz z przedstawicielem grupy - witaminą E, występują w nasionach 

oleistych, orzechach, zarodkach pszennych, sałacie. Największa ilość flawonoidów jest obecna 

w czerwonym winie, jabłkach, cebuli, jagodach, brokułach, oliwkach, czekoladzie.  

W zielonej i czarnej herbacie oraz nasionach kakao w znaczących ilościach występuje grupa 

polifenoli zwana flawanolami. Źródłem stilbenów wraz z wykazującym niezwykle silne 

właściwości przeciwutleniające resweratrolem są takie produkty, jak np. czerwone wino, owoce 

morwy, orzeszki ziemne, owoc granatu, borówka czarna [132,133].  
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I.7.6 Występowanie antyoksydantów w ekstraktach kosmetycznych 

pochodzenia roślinnego 

W ciągu ostatnich lat obserwuje się wzrost zainteresowania naturalnymi surowcami 

kosmetycznymi pochodzenia roślinnego. W obliczu postępującego zanieczyszczenia 

środowiska, skóra jest bardziej podatna na podrażnienia, które mogą wynikać ze zmniejszonej 

odporności na drażniące działanie niektórych składników kosmetyków. Działanie czynników 

zewnętrznych takich jak, np. dym papierosowy, a przede wszystkim promieniowanie 

ultrafioletowe i jonizujące przyczyniają się do foto- i oksydacyjnych uszkodzeń DNA. 

Ekstrakty kosmetyczne pozyskane z roślin będących źródłem antyoksydantów mogą opóźniać 

efekty starzenia, łagodzić podrażnienia, działać antybakteryjnie, pochłaniać promieniowanie 

UV, czy stymulować usuwanie toksyn [149,150]. Związki flawonoidowe mają pozytywny 

wpływ na różne warstwy skóry. Zewnętrzna warstwa skóry zawiera stosunkowo dużo lipidów, 

które mogą ulec utlenieniu. Flawonoidy dodawane do kosmetyków  przyczyniają się do 

zahamowania procesu utleniania lipidów. W głębszych warstwach naskórka działanie 

przeciwutleniaczy zapobiega uszkodzeniom spowodowanym przez promieniowanie UV. 

Niektóre polifenole mają także zdolność inhibicji syntezy prostaglandyn, co nadaje im 

właściwości przeciwzapalne [151]. Antyoksydanty w kosmetykach chronią także składniki 

preparatu przed utlenieniem. Te naturalnie pozyskiwane mogą być alternatywą dla 

syntetycznych konserwantów dodawanych do kosmetyków [152]. 
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I.8 Wybrane metody służące do oznaczania właściwości 

przeciwutleniających surowców roślinnych 

 

Aktywność przeciwutleniająca nie może być mierzona w sposób bezpośredni, lecz 

poprzez kontrolowanie stopnia utlenienia. Ze względu na różnorodność przeciwutleniaczy oraz 

takie czynniki, jak m.in. typ wolnych rodników, z którymi reagują lub środowisko reakcji, nie 

jest możliwe zastosowanie jednej metody do ich oceny w produktach spożywczych  

i ekstraktach kosmetycznych pochodzenia roślinnego. Fakt ten stał się przyczyną opracowania 

szeregu metod służących do oceny antyoksydantów: ich ilości w produktach jak również 

aktywności [153]. By w sposób kompletny przedstawić stopień aktywności produktów 

zawierających w swym składzie związki o właściwościach przeciwutleniających, wyróżnia się 

dwa główne typy testów: in vitro oraz in vivo. Termin in vitro oznacza procesy, których 

przebieg ma miejsce poza organizmem żywym, a pomiar określonych właściwości 

przeprowadzany jest w laboratorium z zastosowaniem, np. metod instrumentalnych. Metody in 

vitro są tańsze, uboższe o interakcje mające miejsce w organizmie żywym i tym samym 

łatwiejsze, niż testy in vivo [148].  

Z uwagi na fakt, że sposób oddziaływania poszczególnych antyutleniaczy może być 

odmienny zależnie od zastosowanego rodnika, utleniacza czy środowiska reakcji, nie jest 

możliwe stosowanie jednej uniwersalnej metody oznaczania przeciwutleniaczy. Jednym  

z parametrów służących do oceny właściwości prozdrowotnych żywności jest aktywność 

antyoksydacyjna danego produktu spożywczego. Stosowanych jest kilka określeń: całkowita 

pojemność antyoksydacyjna – TAC (Total Antioxidant Capability), całkowity status 

antyoksydacyjny – TAS (Total Antioxidant Status), całkowity potencjał antyoksydacyjny – 

TAP (Total Antioxidant Potential), a także całkowita reaktywność przeciwutleniająca – TAR 

(Total Antioxidant Reactivity) [148-155]. Pojęcie to określa zdolność badanej próbki do 

neutralizacji wolnego rodnika tlenowego, bez uwzględnienia aktywności przeciwutleniającej 

poszczególnych antyoksydantów zawartych w próbce [148]. Należy nadmienić, iż pojemność 

antyoksydacyjna uzależniona jest od kilku czynników, a mianowicie od : 

• stosunku wolnych rodników do ilości wychwyconych (reaktywność chemiczna), 

• losów rodnika powstałego z antyoksydantu, 
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• stężenia i ruchliwości w środowisku, 
 

• interakcji z innymi rodnikami, 

• absorpcji, dystrybucji, magazynowania i metabolizmu organizmu [153-156]. 

Do chwili obecnej nie został wprowadzony jeden uniwersalny podział stosowanych 

metod TAC. 

I.8.1  Oznaczanie antyoksydantów. Rodzaje mechanizmów 

Badania typu in vitro oparte są na pomiarze zdolności redukujących antyoksydantów 

względem wolnych rodników. Metody te pod względem mechanizmu reakcji zostały 

podzielone na: 

1) Metody oparte na mechanizmie przeniesienia atomu wodoru- HAT (ang. hydrogen atom 

transfer), polegające na zarejestrowaniu stopnia dezaktywacji wolnych rodników, która 

to następuje w wyniku oddania atomu wodoru przez przeciwutleniacz (AH). Reakcje 

oparte na mechanizmie HAT zależą od pH, rodzaju rozpuszczalnika  

i obecności jonów metali (reduktorów). Jedną z metod opartych na wyżej opisanym 

mechanizmie jest oznaczanie zdolności adsorpcji rodników tlenowych- metoda ORAC. 

AH + X•  → A•  + XH 

2) W metodach typu SET (ang. single electron transfer) reakcja następuje w wyniku 

przeniesienia elektronu z przeciwutleniacza na utleniacz, prowadząc do redukcji 

rodnika. Przebieg reakcji, podobnie jak w przypadku mechanizmu HAT, zależy od pH 

i ewentualnej obecności metali w postaci jonowej. Metodami opisywanymi za pomocą 

tego mechanizmu są, np. DPPH, FRAP, CUPRAC.  

 

X• + AH → X-  + AH•+ 

AH•+          A•  + H3O+ 

X-  + H3O+ →  XH + H2O 

Me(III) + AH → AH+ + Me(II) 

Czynnikami, które w znaczący sposób determinują mechanizm jest energia dysocjacji 

wiązania oraz potencjał jonizacji. 
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Metody oznaczania właściwości antyoksydacyjnych zostały także podzielone na 

addycyjne i postaddycyjne. Metody addycyjne polegają na opóźnieniu procesu rozpoczęcia 

reakcji oksydantu z antyoksydantem wskaźnikowym czego przyczyną jest wcześniejsze 

utlenienie antyoksydantów materiału badanego. Wielkość opóźnienia jest miarą aktywności 

przeciwutleniacza. Za pomocą metod postaddycyjnych oznacza się aktywność 

przeciwrodnikową poprzez zmianę stężenia reagenta testowego lub produktu. Następuje to  

w wyniku bezpośredniej reakcji chemicznej utleniacza i oznaczanych antyoksydantów [153-

155]. 

Metody, które trudno jednoznacznie przyporządkować do którejkolwiek z powyższych 

grup to: metoda Folina-Ciocalteu czy TEAC.   

I.8.2  Całkowity potencjał antyoksydacyjny (CPA) 

Istnieje wiele grup antyoksydantów, które w pewien sposób różnią się między sobą 

właściwościami. Badania pokazują, że współdziałanie antyoksydantów daje lepszy efekt 

przeciwrodnikowy, niż wskazują na to poszczególnych związków. Przykładem jest synergizm 

pomiędzy α-tokoferolem i askorbinianem, który wspiera regenerację rodnikową tokoferolu 

[134,156].  

Pojęcie CPA-całkowitego potencjału antyoksydacyjnego zostało opracowane w celu 

określenia zdolności przeciwrodnikowej złożonych próbek biologicznych. Metody pomiaru 

CPA opierają się głównie na wytworzeniu rodnika, który następnie reaguje z tzw. Sensorem 

(zwanym tez detektorem). Dodatek badanej próbki zawierającej nieznaną ilość antyoksydantu 

do otrzymanej mieszaniny opóźnia reakcję chemiczną, co jest miarą całkowitego potencjału 

antyoksydacyjnego, a co jest obrazowane jak przesunięcie krzywej przedstawiającej zmiany 

stężenia detektora (sensora) w czasie. Stała szybkości reakcji analizowanej próbki powinna być 

znacznie większa niż stała szybkości utleniania detektora. Określenia CPA można dokonać 

stosując wiele technik analitycznych, w szczególności fluorometrycznych i fotometrycznych 

[156, 157, 158]. 
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I.8.3  Metody oznaczania antyoksydantów w surowcach roślinnych - 

podział 

Metody analizy chemicznej wykorzystywane do analizy jakościowej oraz ilościowej 

przeciwutleniaczy, a także określające ich aktywność można podzielić na: 

• Chromatograficzne: 

- planarne - chromatografia bibułowa i cienkowarstwowa (TLC) 

- na kolumnie - chromatografia cieczowa w tym wysokosprawna chromatografia 

cieczowa (HPLC), chromatografia gazowa (GC) 

• Spektrofotometryczne, np. DPPH, ABTS, FRAP, CUPRAC, Folina-Ciocalteu 

• Kolorymetryczne 

• Elektrochemiczne, np. woltamperometria cykliczna (CV), spektroelektrochemia 

• Elektronowy rezonans paramagnetyczny (EPR) [158]. 

Poniżej przedstawiono klasyfikację podstawowych metod oznaczania właściwości 

antyoksydacyjnych [157]. 
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I.8.3.1 Metoda DPPH 

D (1,1-difenylo-2-pikrylohydrazyl) jest rodnikiem stosowanym do wyznaczania 

całkowitej pojemności antyoksydacyjnej. W cząsteczce DPPH na atomie azotu N• znajduje się 

niesparowany elektron. Reakcję DPPH z przeciwutleniaczem, przebiegającą według 

mechanizmu HAT, przedstawia Rys. 15. Przebieg reakcji według mechanizmu SET pokazują 

równania [159]:  

DPPH• + AH → DPPH ─ H  + A• 

DPPH• + A• → DPPH ─ R 

DPPH w postaci rodnikowej ma ciemnofioletową barwę, która w trakcie reakcji  

z przeciwutleniaczem zmienia się na żółtą. Zmianę tę można śledzić spektrofotometrycznie. Im 

niższa absorbancja, tym lepsze właściwości redukujące próbki (obserwuje się odbarwienie 

roztworu). Tlen i światło wpływają na przebieg reakcji, należy zatem ograniczyć ich dostęp do 

próbki. Zalety wzmiankowanej metody to szybkość wykonania, dokładność, a także 

odtwarzalność, co wpływa na jej szerokie zastosowanie. DPPH wykorzystuje się do badań 

próbek pochodzenia roślinnego i żywności, zwłaszcza do wyznaczania aktywności 

antyoksydacyjnej związków fenolowych. DPPH nie rozpuszcza się w wodzie, w związku z tym 

nie może być stosowany do oznaczania przeciwutleniaczy hydrofilowych. Natomiast 

rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych, najczęściej więc stosuje się jego alkoholowe 

roztwory [148,160-162]. Po raz pierwszy metoda ta została opisana w 1995 r przez Branda-

Williamsa i współpracowników [160]. 
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Rysunek 15 Reakcja rodnika DPPH z przeciwutleniaczem (AH) jako donorem atomu 

wodoru [163]. 

I.8.3.2 Metoda ABTS 

Zastosowanie ABTS jest jedną z najczęściej wykorzystywanych metod, która pozwala 

na określenie właściwości antyoksydacyjnych surowców naturalnych. Polega ona na 

zastosowaniu odczynnika ABTS (2,2’-azobis(3-etylobenzotiazolino-6-sulfonianu)), mającego 

charakter wolnorodnikowy co umożliwia określenie całkowitej aktywności antyoksydacyjnej 

badanej próbki. Opiera się ona na reakcji cząsteczki reduktora z kationorodnikiem ABTS•+, 

który można otrzymać w wyniku reakcji chemicznych  (np. z K2S2O8, ditlenkiem manganu; 

Rys. 16.); enzymatycznych, lub z wykorzystaniem procesów elektrochemicznych [148,164].  
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ABTS•+ 

Rysunek 16 Powstawanie ABTS•+ w reakcji ABTS z nadsiarczanem potasu [165]. 

Proces powstawania rodników przebiega dość szybko, jednak dopiero po upływie  

12-16 godzin (bez dostępu światła) osiąga on stan równowagi [164]. Rodniki ABTS•+ mają 

barwę niebieskozieloną, która zanika podczas reakcji. Intensywność zabarwienia maleje wraz 

ze wzrostem stężenia antyoksydantu. Proces redukcji przebiega dość szybko (ok. 30 min.). 

Metoda ta może być z powodzeniem stosowana zarówno do oznaczania przeciwutleniaczy 

hydrofilowych, jak i liofilowych, gdyż ABTS rozpuszcza się w wodzie oraz  

w rozpuszczalnikach organicznych. Spadek absorbancji mierzony przy użyciu 

spektrofotometru jest miarą zawartości antyoksydantów w badanej próbce, co zwykle wyrażane 

jest w jednostkach stężenia równoważników Troloksu (lub innego wzorca). Do zalet metody 

ABTS należy możliwość oznaczania przeciwutleniaczy hydrofobowych jak również 

hydrofilowych oraz szybka reakcja powstałego rodnika ABTS ze wszystkimi 

przeciwutleniaczami. Wadą metody ABTS jest fakt, iż w wyniku reakcji wygenerowanych 

rodników z karotenoidami i flawonoidami, powstają związki o większej mocy 
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przeciwutleniającej, niż związki wyjściowe, które reagując z ABTS•+ zawyżają wyniki analiz. 

W takim wypadku na wynik końcowy składają się aktywności przeciwutleniaczy i produktów 

pośrednich reakcji. Pomimo tej wady metoda jest często stosowana ze względu na czas reakcji, 

prostotę wykonania, możliwość przeprowadzania reakcji w różnych środowiskach, a także 

dlatego, że reaguje m.in. z polifenolami, antyoksydantami zawierającymi grupy tiolowe oraz 

witamina C. Metodę ABTS wykorzystuje się do badania próbek płynów ustrojowych, 

produktów pochodzenia roślinnego oraz żywności. Ponadto znalazła ona zastosowanie do 

badania kinetyki reakcji. Wyznacza się wtedy tzw. czas indukcji (ang. lag time), który określa 

opóźnienie, jakie spowodowała obecność przeciwutleniacza w reakcji utleniania rodnika 

ABTS•+. Im większe jest stężenie przeciwutleniacza, tym dłuższy jest również czas indukcji 

[148,160,161,164]. 

I.8.3.3 Metoda FRAP 

Metoda FRAP (ang. ferric ion reducing antioxidant parameter) opiera się na 

wyznaczeniu zdolności substancji do redukcji jonów żelaza (III) do żelaza (II). Istota metody 

polega na określeniu stopnia redukcji związku TPTZ. W reakcji bierze udział związek TPTZ 

(2,4,6-tripirydylo-S-tiazyna), z którą Fe3+ tworzy żółty kompleks, natomiast jego zredukowana 

forma ma barwę niebieską (Rys.17.). W wyniku tej reakcji roztwór przybiera niebieską barwę, 

którego zmiany absorpcji w stosunku do roztworu wzorcowego zawierającego żelazo na 

drugim stopniu utlenienia, mierzy się spektrofotometrycznie przy długości fali 539 nm. 

 

 

Rysunek 17 Reakcja kompleksu TPTZ z cząsteczką antyoksydantu i redukcja jonów 

Fe3+ do Fe2+ [165]. 
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Metoda FRAP posiada wiele zalet, a należą do nich, np. szybkość, prostota wykonania, 

niski koszt analizy i powtarzalność. Zastosować ją można w celu pomiaru stresu 

antyoksydacyjnego w organizmie, pomaga ocenić zdolności przeciwutleniające komórek, 

tkanek i płynów ustrojowych. Metodą FRAP nie można natomiast zmierzyć zawartości 

niektórych antyoksydantów, np. glutationu. Wadą także jest fakt, iż Fe może reagować z H2O2 

tworząc OH•, który jest wolnym rodnikiem, co wpływa na wynik pomiaru. Ponadto nie 

wszystkie substancje redukujące Fe3+ są antyoksydantami. Wpływ na pomiar mają także inne 

związki żelaza (III) występujące w próbce, gdyż mogą także reagować z przeciwutleniaczami. 

Mankamentem metod opierających się na redukcji jonów metali jest to, że nie do końca 

wiadomo, czy mierzona jest zdolność do redukcji jonów, czy zdolność wiązania jonu przez 

antyoksydant [135,160,161,164,166,127]. 

Metodę początkowo stosowano do analizy płynów ustrojowych (po raz pierwszy 

opisana została przez Benzie i współpracowników w 1996 roku [164]), komórek i tkanek,  

w celu sprawdzenia, jaki opór stawiają rodnikom, także do badania skutków stresu 

oksydacyjnego. Z czasem znalazła ona zastosowanie do badania próbek roślinnych. 

I.8.3.4 Metoda CUPRAC 

 Metodą CUPRAC (ang. cupric reducing antioxidant capacity) można oznaczyć zdolność 

redukcji jonów miedzi (II) do miedzi (I). Jako czynnik kompleksujący jony miedzi (I) stosuje 

się batokuproinę (2,9-dimetylo-4,7-difenylo-l,10-fenantrolinę) i wówczas powstaje 

pomarańczowy kompleks, lub neokuproinę (2,9-dimetylo-l,10-fenantrolinę) dającą 

pomarańczowo-żółty kompleks (Rys. 18.). Reakcja przebiega w środowisku o pH równym 7, 

czyli najbardziej zbliżonym do fizjologicznego.  

Inaczej jest w przypadku FRAP, gdzie wymagane jest środowisko kwaśne (pH=3,6), 

czy w przypadku metody Folina-Ciocalteau’a, stosowanej w środowisku zasadowym (pH=10). 

W przeciwieństwie do metod FC i DPPH, metoda CUPRAC swoje zastosowanie znajduje 

zarówno do oznaczania przeciwutleniaczy hydrofilowych, jak i lipofilowych. Na wyniki 

metody CUPRAC nie mają wpływu cukry i kwas cytrynowy obecne w dużych ilościach  

w produktach żywnościowych. Ponadto metoda ta pozwala oznaczyć przeciwutleniacze 

zawierających grupę -SH (FRAP nie daje takiej możliwości) [148,160,161,166]. 
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Rysunek 18 Reakcja kompleksu miedzi z antyoksydantem [161]. 

I.8.3.5 Metoda Folina-Ciocalteau’a 

W skład odczynnika Folina-Ciocalteau wchodzą wolframian i molibdenian sodu 

(Na2WO4, Na2MoO4), siarczan litu (Li2SO4), woda bromowa oraz stężony kwas 

chlorowodorowy (HC1) i fosforowy (H3PO4). Nie jest znana dokładna struktura powstałego 

związku, podejrzewa się tylko, że jest to heteropolifosfowolframian molibdenu. Metoda FC 

służy do oznaczania całkowitej zawartości związków fenolowych zawartych w produktach 

roślinnych, żywnościowych oraz lekach, niezależnie od struktury związku. Anion fenolowy 

redukuje Mo(VI) do Mo(V) i bezbarwny roztwór przyjmuje niebieskie zabarwienie. Do reakcji 

wymagane jest zasadowe środowisko (pH=10) i w tym celu do mieszaniny reakcyjnej dodaje 

się nasyconego roztwóru sody (Na2CO3). W roztworze wodnym odczynnik FC nie reaguje  

z przeciwutleniaczami lipofilowymi, ale metoda ta może zostać zmodyfikowana poprzez 

zastosowanie środowiska wodno-organicznego, w którym oznacza się zarówno antyoksydanty 

lipo-, jak i hydrofilowe. Absorbancja mierzona przy długości fali λ=756 nm jest proporcjonalna 

do całkowietej zawartości związków fenolowych w badanej próbce [148,160,161]. 

Metoda jest łatwa, szybka i powtarzalna. Do wad metody zaliczyć można wzrost 

absorbancji wraz ze wzrostem liczby grup fenolowych - dla związku zawierającego dwie grupy 

-OH wartość absorbancji będzie dwukrotnie wyższa niż dla związku z jedną grupą -OH.  

W przypadku użycia substancji wzorcowej o dużej liczbie grup fenolowych, wartości dla 

próbek rzeczywistych mogą okazać się zaniżone. Odczynnik FC reaguje także ze związkami 

nie należącymi do grupy fenoli [160]. 
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I.8.4  Spektroskopia  elektronowego  rezonansu  paramagnetycznego  

(EPR)   

Spektroskopia  elektronowego  rezonansu  paramagnetycznego  (EPR)  pozwala  na  

wykrycie  związków  posiadających  niesparowane  elektrony  (paramagnetyków),  czyli  

będących wolnymi  rodnikami.  Zjawisko  pochłaniania  energii  promieniowania  

mikrofalowego  o odpowiedniej częstotliwości po raz pierwszy zaobserwował w 1944 roku 

Zawojski [160]. Badanie polega  na  wprowadzeniu  próbki  w  zmienne  pole  magnetyczne,  

po  czym  niesparowane elektrony analizowanych związków orientują  się  równolegle  lub  

antyrównolegle  względem  kierunku  pola (rozszczepienie  poziomów  energetycznych  to  tzw.  

efekt  Zeemana) i  następuje  absorpcja doprowadzonego  promieniowania  o  częstości  

odpowiadającej  do  różnicy  energii  tych  orientacji. Warunki pomiaru można zmienić poprzez 

zmianę indukcji pola magnetycznego, natomiast jego  częstotliwość  pozostaje  stała.  Badania  

przeprowadza  się  zazwyczaj  w  temp.  ciekłego azotu  (77°K),  gdyż  przedłuża  to  czas  życia  

wolnych  rodników.  Pochłonięcie  energii  może zostać  zmienione,  odpowiednio  

przekształcone  przez  układ  odbiorczy  spektrometru elektronowego rezonansu 

paramagnetycznego zapisane przez układ rejestrujący. Otrzymywane widma są porównywane 

ze wzorcem zewnętrznym, którym najczęściej jest DPPH i analizowane przez programy 

komputerowe. Metoda EPR posiada szereg zalet względem innych spektroskopii 

promieniowania elektromagnetycznego: 

• to metoda specyficzna dla wolnych rodników, inne substancje nie mają żadnego  udziału 

w rejestrowanym sygnale, 

• energia  stosowanych do napromieniania próbki mikrofal jest niewielka, zatem  

i możliwość powstania uszkodzeń analizowanej próbki przez sam pomiar jest znikoma, 

• objętość badanej próbki to zaledwie – około 200 μl, 

• możliwe są pomiary próbek nieprzezroczystych, 

• sygnał wolnych rodników w  tle  jest  znikomy,  co pozwala  to  w  sposób  niezaburzony 

obserwować upatrzone substancje wolnorodnikowe [148,159-161]. 

Poważnym utrudnieniem analizy wolnych rodników może być ich bardzo krótki czas    

życia.    Aby    ominąć    ten    problem    stosowane    są tzw. pułapki spinowe (T). Są to związki 



  
  79 

 
 

 

diamagnetyczne, które dzięki obecności wiązań typu – N=O  z łatwością wchodzą w reakcję  

z nietrwałym rodnikiem, tworząc trwałe addukty spinowe: 

R• + T → (R - T)• 

Funkcje pułapek spinowych mogą spełniać duże połączenia organiczne typu nitrozozwiązków 

lub nitronów,  np.  2,4,6-tri-tert-butylonitrobenzen, a  także  kompleksy  nieorganiczne 

(Fe2+(DETC)2). Oprócz wyżej wymienionych metod istnieje jeszcze mnóstwo innych, ale  

zwykle  nie są  one  wykorzystywane  do  badań  żywności.  Do pomiaru zdolności  zmiatania  

wolnych rodników  czystych  związków  chemicznych  lub do  oceny  pojemności  

antyoksydacyjnej osocza czy innych płynów ustrojowych służy między innymi badanie 

peroksydacji lipidów. Ocenia się wydajność hamowania tego procesu przez antyutleniacze. 

Istnieje wiele wariantów tej  metody,  najczęściej  stosuje  się  reakcję  aldehydu  malonowego  

(MDA)  z  kwasem tiobarbiturowym. Produkt tej reakcji to addukt o charakterystycznym 

różowym  zabarwieniu, który oznacza się spektrofotometrycznie. 

Możliwe jest badanie sygnałów EPR pochodzących od: 

• rodników istniejących w układach biologicznych 

• kompleksów metali przejściowych 

• materiałów napromienionych 

• rodników uzyskiwanych metodą znakowania związkami N- tlenkowymi. 

Zastosowanie techniki EPR pozwala badać zjawiska w czasach rzędu 10-6 – 10-11s 

[148,161,164,168]. 

 

I.8.5 Test dot blot 

Chromatografia cienkowarstwowa (TLC) jest metodą wybraną w przypadku badań 

przesiewowych ekstraktów roślinnych na obecność związków biologicznie czynnych. Rola 

testów bioautograficznych i stosowanie płytek TLC wciąż rośnie z powodu kilku zalet, a te 

obejmują: szybkość opracowania metod, wysoką przepustowość próbek i elastyczność. TLC 

zapewnia również szybki dostęp do informacji dotyczących zarówno działania, jak i lokalizacji 

działań w złożonej matrycy roślinnej. TLC w połączeniu z aplikacją DPPH do detekcji 
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zmiataczy wolnych rodników została po raz pierwszy wprowadzona przez Glavinda i Holmera 

(1967),  jednak określenie ilościowe wolnych rodników oraz aktywność ich wychwytywania  

in situ po zanurzeniu płytek TLC w roztworze DPPH jest trudniejsze. Zwykle do 

przesiewowych oznaczeń ilościowych wykorzystuje się konwencjonalne densytometry ze 

skanowaniem szczelinowym. Wadą metody jest fakt, iż reakcja z DPPH jest bardzo niestabilna 

w czasie i densytometryczne przetwarzanie takich chromatogramów jest obarczone błędem. 

Stąd też system dokumentacji wideo oparty na wykorzystaniu kamery CCD do wykrywania  

i kwantyfikacji wychwytywanych rodników. Jednak ze względu na brak szczegółowych opisów 

ilościowych technik przetwarzania takich obrazów, to rozwiązanie raczej się nie sprawdza 

[169,170].  
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I.9 Charakterystyka fibroblastów  

Fibroblasty, komórki pochodzenia mezodermalnego, są najliczniejszymi komórkami 

tkanki łącznej (Rys.19.). Są zaangażowane w proces gojenia się ran oraz produkują czynniki 

wzrostu, m.in. czynnik wzrostu hepatocytów (HGF). Nieaktywne fibroblasty, zwane 

także fibrocytami, są mniejsze i wrzecionowate, ze zredukowanym retikulum. Fibroblasty  

i fibrocyty są osiadłe, ale posiadają zdolność do ruchu. Fibroblasty produkują: 

• kolagen 

• włókna istoty międzykomórkowej 

• proteoglikany macierzy międzykomórkowej 

Wydzielają także enzymy: stromelizynę, kolagenozę [171]. 

Fibroblasty to dla skóry właściwej najważniejsze komórki, gdyż są odpowiedzialne za 

produkcję większości jej składników, w tym kwasu hialuronowego. To od ich aktywności 

uzależnione są właściwości mechaniczne, fizyczne i kondycja skóry a także postęp procesów 

starzenia. Z wiekiem aktywność fibroblastów ulega spowolnieniu. Zmniejszają się zdolności 

replikacyjne oraz metaboliczne, co wpływa na osłabienie procesów odnowy komórkowej.  

W wieku 60 lat o 80% spada produkcja proteoglikanów macierzy komórkowej, pogarsza się 

również funkcjonowanie kolagenu i elastyny. Z tego powodu skóra traci jędrność, gładkość, 

staje się cieńsza i pomarszczona. Kosmetyka poszukuje substancji czynnych pobudzających 

aktywność fibroblastów tak, aby zahamować procesy starzenia [172]. 

 

 

 

 

 



  
  82 

 
 

 

A.     

B.     C.  

Rysunek 19 Fibroblasty są najważniejszymi dla budowy tkanki łącznej skóry komórkami 

wydzielającymi kolagen, elastynę i glukozaminoglikany A. rozmieszczenie fibroblastów w 

skórze właściwej w zależności od wieku (biała dendrytyczne komórki), B. jądra 

komórkowe niebieskie, szkielet komórki pomarańczowy, C. schemat przedstawiający 

funkcje fibroblastów [171, 172].   
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II. Cele pracy 

Celami pracy są: 

1. Opracowanie metody oznaczania jakościowego i ilościowego trans-resweratrolu  

w wybranych ekstraktach roślinnych metodą chromatografii cienkowarstwowej oraz 

metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej. 

2. Opracowanie metody oraz oznaczenie wybranych barwników z grupy antocyjanin  

i antocyjanidyn w ekstraktach roślinnych metodą chromatografii cienkowarstwowej. 

3. Opracowanie metody i oznaczanie wybranych flawonoidów oraz kwasów fenolowych  

w ekstraktach roślinnych metodą chromatografii cienkowarstwowej. 

4. Oznaczanie właściwości antyoksydacyjnych wybranych ekstraktów roślinnych metodą 

dot blot, metodą EPR oraz pięcioma metodami spektrofotometrycznymi (Metodą 

DPPH, ABTS, FRAP, CUPRAC oraz Folina-Ciocalteau’a). 

5. Badanie właściwości antybakteryjnych ekstraktów roślinnych metodą bioautografii. 

6. Ocena wpływu wybranych roślinnych surowców kosmetycznych na proliferację 

fibroblastów prowadzona in vitro. 
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III.  Badania własne 

III.1    Aparatura, materiały i odczynniki 

III.1.1 Odczynniki  

W eksperymentach wykorzystano następujące odczynniki: 

✓ wodę dejonizowano i podwójnie destylowano w laboratorium chemicznym za pomocą 

systemu Elix Advantage 3 System Millipore,  

✓ metanol (POCh, Gliwice, Polska), 

✓ etanol (POCh, Gliwice, Polska), 

✓ octan etylu (POCh, Gliwice, Polska), 

✓ toluen (POCh, Gliwice, Polska), 

✓ kwas mrówkowy (POCh, Gliwice, Polska), 

✓ n-butanol (POCh, Gliwice, Polska), 

✓ p-metoksybenzaldehyd (anizaldehyd, tj. aldehyd anyżowy) o czystości analitycznej 

(Sigma-Aldrich),  

✓ kwas siarkowy (POCh, Gliwice, Polska), 

✓ lodowaty kwas octowy o czystości analitycznej (POCh, Gliwice), 

✓ roztwór buforowy o pH 7,0 (przygotowany z KH2PO4 i Na2HPO4) o czystości 

analitycznej (POCh, Gliwice, Polska), 

✓ wodorotlenek sodu (POCh, Gliwice, Polska), 

✓ Bulion Mueller-Hinton (M-H) (Biocorp Polska), 

✓ agar M-H (Biocorp Polska), 

✓ agaroza (Biocorp Polska), 

✓ bromek 3-(4,5-dimetylotiazol-2-ilo)-2,5-difenylotetrazoliowy (MTT) (Sigma St. Louis, 

MO, USA), 

✓ Hepes i Triton X-100 (Sigma St. Louis, MO, USA), 

✓ trójwodny octan sodu (POCh, Gliwice), 

✓ sześciowodny chlorek żelaza (III) (POCh, Gliwice), 
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✓ kwas solny  (POCh, Gliwice, Polska), 

✓ octan amonu (POCh, Gliwice, Polska), 

✓ kwasem azotowym(V) (POCh, Gliwice, Polska), 

✓ CellTiter 96®AQueousOne Solutions – roztwór MTS (Promega), 

✓ zmodyfikowane podłoże Eagle'a Dulbecco z antybiotykiem gentamycyną (200 μl / 100 

ml pożywki) (Biomed Lublin S.A.), 

✓ inaktywowana termicznie płodowa surowica bydlęca (HCT116) (Sigma), 

✓ nieinaktywowana płodowa surowica bydlęca (NHDF) (Sigma). 

Stosowane odczynniki  

Metoda z DPPH 

✓ 1,1-difenylo-2-pikrylohydrazyl (DPPH) (Fluka, Niemcy) 

✓ metanol (POCh, Gliwice, Polska). 

Metoda z ABTS 

✓ 2,2’-azobis(3-etylobenzotiazolino-6-sulfonian) (ABTS) (Fluka, Kanada), 

✓ nadsiarczan potasu (POCh, Gliwice, Polska), 

✓ metanol (POCh, Gliwice, Polska), 

Metoda FRAP 

✓ kwas octowy (POCh, Gliwice, Polska), 

✓ trójwodny octan sodu (POCh, Gliwice, Polska), 

✓ 2,4,6-tripyridyl-s-triazine (TPTZ) (Fluka, Szwajcaria), 

✓ sześciowodny chlorek żelaza (III)  (POCh, Gliwice, Polska), 

✓ kwas solny (POCh, Gliwice, Polska), 

Metoda CUPRAC 

✓ octan amonu (POCh, Gliwice, Polska), 

✓ 2,9-dimetylo-1,10-fenantrolina (neokuproina) (POCh, Gliwice, Polska), 

✓ dwuwodny chlorek miedzi(II) (POCh, Gliwice, Polska), 

Metoda Folina- Ciocalteu 

✓ odczynnik FolinaCiocalteu (POCh, Gliwice, Polska), 

✓ węglan sodu (POCh, Gliwice, Polska), 

Dawna nazwa przedsiębiorstwa to PPH POCh Gliwice Polska, a obecna nazwa to Avantor 

Performance Materials Poland S.A.  
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III.1.2 Substancje wzorcowe 

W badaniach użyto następujących substancji wzorcowych: 

✓ trans-resweratrol (czystość 98%) (Kenay, Polska),  

✓ flawonoidy: rutyna, kwercetyna, naryngenina, katechina, katechina hydrat i apigenina 

(Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA), 

✓ kwasy fenolowe: kawowy, ferulowy, galusowy i kwas kumarowy (Sigma-Aldrich, St. 

Louis, MO, USA), 

✓ kwas galusowy (POCh, Gliwice, Polska) - do badań spektrofotometrycznych, 

✓ chlorek peglargidyny (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA),  

✓ chlorek cyjaniny (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA), 

✓ chlorek keracyjanu (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA), 

✓ chlorek delfinidynowy (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA),  

✓ Trolox, tj. kwas 6-hydroksy-2,5,7,8-tetrametylchroman-2-karboksylowy (Arcos 

Organics, Geel, Belgia), 

Określenie właściwości przeciwbakteryjnych wykonano na kolonii bakteryjnej 

pobranej z kultury Bacillus subtilis (Gram-pozytywne, ATCC 6633). 

W celu określenia wpływu na proliferację komórek nowotworowych i fiblroblastów 

użyto: 

✓ linię komórkową gruczolakoraka okrężnicy HCT116 (American Type Culture 

Collection, USA),  

✓ linię komórek ludzkich fibroblastów - NHDF z Lonza (American Type Culture 

Collection, USA). 

III.1.3 Aparatura i materiały  

W pracy stosowano następujące rodzaje aparatury i materiałów do przygotowania 

próbek i wykonywania badań: 

✓ szkło laboratoryjne 

✓ system oczyszczania wody Elix Advantage 3 System Millipore (Molsheim, Francja), 

✓ waga laboratoryjna WXD 200/2000 (Radwag, Radom), 
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✓ mieszadło magnetyczne IKAMAG (IKA, Staufen, Niemcy), 

✓ łaźnia ultradzwiękowa Sonorex RK 250H (Bandelin, Niemcy), 

✓ kolumienki C18 Baker SPE-12G (Baker), 

✓ komora CAMAG UV (CAMAG, Muttenz, Szwajcaria), 

✓ densytometr skaningowy Desaga, model CD 60 (Heidelberg, Niemcy) wyposażony  

w kompatybilne z Windows oprogramowanie ProQuant, 

✓ chromatograf cieczowy 920-LC firmy Varian wyposażony w automatyczny dozownik 

900-L, pompę gradientową, detektor fotodiodowy 330 DAD Varian 385 LC (Santa 

Clara, Kalifornia, USA), 

✓ płytki TLC pokryte żelem krzemionkowym modyfikowanym z fazą oktadecylową RP-

18 (20 cm x 20 cm, nr kat. # 1.15389, Merck), 

✓ płytki TLC pokryte żelem krzemionkowym (10 cm x 20 cm, nr kat. 1.05715.0001, 

Merck), 

✓ płytki TLC powlekane żelem krzemionkowym 60 F254 (20 x 20 cm; # 1.05747; Merck, 

Darmstadt, Niemcy), 

✓ płytki TLC pokryte warstwą mikrokrystalicznej celulozy (w postaci proszku)  

(20 cm x 20 cm, nr kat. 1.05730, Merck, Darmstadt, Niemcy), 

✓ kamera TLC Visualizer (Camag), 

✓ kalibrowane pipety do mikronakraplania (Sigma-Aldrich), 

✓ pionowe komory chromatograficzne (CAMAG, Muttenz, Szwajcaria), 

✓ komora zanurzeniowa TLC Immersion Device (CAMAG, Muttenz, Szwajcaria), 

✓ cieplarka BINDER – seria BD (Tuttlingen, Niemcy), 

✓ suszarka laboratoryjna model S-40 (Alpina, Polska)  

✓ butelki o pojemności 75 cm2 (Nunc), 

✓ 96-studzienkowe płytki hodowlane do mikromiareczkowania komórek (Nunc), 

✓ czytnik mikropłytek Synergy ™ 4 (BioTek), 

✓ program GraphPad Prism 5 (GraphPad Software Inc.). 
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Zastosowana aparatura do badań spektrofotometrycznych  

✓ Spektrofotometr UV-Vis V-530; Jasco, Japonia 

✓ Kuwety kwarcowe  

✓ Pipety automatyczne (od 10 do 100uL oraz od 100 do 1000uL); Scorex  

✓ Waga analityczna Adventurer-Pro, Type AV264CM, Szwajcaria 

✓ Pehametr Thermo Scientific, Orion 4 Star, Kanada 

✓ Łaźnia ultradźwiękowa Bandelin Sonorex 

✓ Suszarka Alpina S-40 

✓ Szkło laboratoryjne 

 

Przygotowanie szkła laboratoryjnego do badań spektrofotometrycznych 

Stopień czystości szkła laboratoryjnego używanego podczas przeprowadzania metod 

spektrofotometrycznych ma szczególne znaczenie, ponieważ obecność ewentualnych 

zanieczyszczeń może mieć znaczący wpływ na wartość otrzymanych wyników. 

Szkło laboratoryjne przed użyciem przemyto odpowiednimi odczynnikami  

w następującej kolejności: 

✓ jednokrotnie stężonym kwasem azotowym(V) zmieszanym z wodą redestylowana  

w stosunku 1:1 

✓ ośmiokrotnie wodą wodociągową 

✓ czterokrotnie wodą redestylowaną 

✓ jednokrotnie metanolem 

Tak przygotowane szkło pozostawiono w suszarce do całkowitego odparowania 

rozpuszczalnika.  
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III.1.4 Metodyka zastosowana w pracy badawczej  

Metoda obliczania LOD i LOQ  

 

Granicą wykrywalności (ang. LOD- Limit of Detection) określa się minimalną ilość lub 

stężenie analitu, którą można wykryć stosując daną procedurę analityczną z pewnym 

prawdopodobieństwem. Wartość LOD uzależniona jest od stosowanej procedury, a także od 

szumów aparatury. W celu obliczenia granicy wykrywalności użyto poniższego wzoru: 

LOD = 3,3⋅s  

 b  

gdzie: 

s- odchylenie standardowe wyrazu wolnego krzywej danej metody  

b- wpółczynnik kierunkowy danej krzywej 

Granica oznaczalności (ang. LOQ- Limit of Quantification). Mianem tym określa się 

najmniejszą ilość lub stężenie analitu, które ilościowo można oznaczyć daną metodą 

analityczną z założoną dokładnością oraz precyzją. 

Do obliczenia LOQ użyto wzoru: 

LOQ =3⋅LOD  

Precyzja metody - jest określeniem stopnia zgodności między niezależnymi wynikami badania 

uzyskanymi w określonych warunkach. Jej miarą może być np. względne odchylenie 

standardowe (RSD). 

Metodyka przygotowanie chromatogramów do oznaczania wybranych flawonoidów i kwasów 

fenolowych 

Porcje 5-60 μl roztworów ekstraktów ziołowych nanoszono na płytki chromatograficzne 

przy użyciu kalibrowanej pipety do mikronakraplania (Sigma-Aldrich). Różnice w ilości 

nanoszonych próbek badanych wynikały z różnic w stężeniu naturalnych flawonoidów  

i kwasów fenolowych w poszczególnych gatunkach ekstraktów ziołowych. Na płytkę  

o wymiarach 20 cm × 20 cm próbki nanoszono w odległości 15 mm od siebie i 10 mm od dolnej 
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i bocznych krawędzi p lytki. Na każdą płytkę nanoszono dwie do czterech wzorcowych próbek 

flawonoidów i / lub kwasu fenolowego (w porcjach od 1 do 30 μl, w zależności od danego 

wzorca), a pozostałe próbki na danej płytce pochodziły z badanych roztworów surowców 

kosmetycznych. Chromatogramy rozwijano na wysokość 15 cm w standardowych (pionowych) 

komorach chromatograficznych (CAMAG, Muttenz, Szwajcaria), następnie płyki 

chromatograficzne suszono przez 1 godzinę w standardowych warunkach. Komory uprzednio 

nasycano fazą ruchomą przez okres 20 minut. Opracowane chromatogramy skanowano 

densytometrycznie w trybie absorpcji lub fluorescencji z wykorzystaniem densytometru CD 60 

Desaga. Wysokości pików chromatograficznych (tj. intensywności sygnałów w mAV) 

wykreślano względem ilości wzorca naniesionego na plytke chromatograficzną.  

 

Metodyka przygotowanie chromatogramów do oznaczania wybranych barwników 

Analiza metodą chromatografii cienkowarstwowej została przeprowadzona na płytkach 

pokrytych warstwą mikrokrystalicznej celulozy (20 cm  20 cm, nr kat. 1.05730, Merck, 

Darmstadt, Niemcy). Podczas badań wszystkie wzorce fitochemiczne i przetwory owocowe 

trzymano w chłodnym (lodówka), ciemnym miejscu (ze względu na ich wrażliwość na światło). 

Chromatogramy analizowano przy użyciu komory UV CAMAG przy długości fali λ = 254 nm 

(CAMAG, Muttenz, Szwajcaria).  

Wzorce barwników roślinnych (pelargonidynę, cyjaninę, keracyjaninę i delfinidynę) 

przygotowano przez odważenie porcji (1 mg) substnacji, przeniesienie do 100 ml kolby 

kalibracyjnej i uzupełnienie etanolem. Próbki badanego materiału roślinnego nanoszono na 

płytki chromatograficzne w porcjach 1 μ - 15 μl. Rozwijanie chromatogramów prowadzono  

w standardowych, pionowych komorach chromatograficznych. Jako fazę stacjonarną 

stosowano mikrokrystaliczną celulozę i na podstawie przeglądu literaturowego przetestowano 

dziesięć różnych faz ruchomych. Ostatecznie wybrano dwie fazy ruchome, zapewniające 

najlepsze wyniki rozdziału próbek. 

Faza ruchoma pierwsza (F1): stężony kwas chlorowodorowy -  80% kwas mrówkowy - 

woda, 9:46:90 (v / v / v). Odleglośc rozwijania 18 cm, wstępne nasycanie komory 

chromatograficznej, 20 min. Fazę F1 zastosowano do oznaczania pelargonidyny w badanych 

próbkach roślinnych [216]. Po wysuszeniu płytki analizowano w świetle dziennym, oraz  
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w śwetle UV przy długości fali 264 i 366 nm. Ponadto chromatogramy wywoływano w parach 

amoniaku. 

Faza ruchoma druga (F2) - 80% kwas mrówkowy – woda – n-butanol, 16:19:65 (v / v / 

v). Odelgłość rozwijania 8 cm, nasycanie komory chromatograficznej 20 minut. Fazę F2 

zastosowano do oznaczania cyjaniny, keracyniny i delfinidyny. Po wysuszeniu chromatogramy 

analizowano w świetle dziennym, świetle UV (przy 264 nm), a także wizualizowano je  

w parach amoniaku (w środowisku zasadowym pigmenty roślinne zmieniają barwę z różowej 

lub czerwonej na niebieski lub granatowy).  

Szczegóły dotyczące chromatograficznych koloru wzorców w trybie wizualizacji 

chroamtogramów zestawiono w Tabeli 7. 

 

Tabela 7 Współczynnik podziału (Rf) i efekty wizualizacji  czterech  wzorców 

fitochemicznymi (pelargonidyna, cyjanina, keracyjanina i delfinidyna) w zastosowanych 

układach chromatografii cienkowarstwowej (F 1, faza ruchoma 1, F 2, faza ruchoma 2). 

Wzorzec  Pelargonidyna Cyjanina 

(cyanidin 3,5-

di-O-glucoside) 

Keracyjanina  

(cyanidin 3-O-

rutinoside) 

Delfinidyna  

Faza ruchoma F 1 F 2 F 2 F 2 

Wartość Rf  0.11 (±0.02) 0.20 (±0.02) 0.37 (±0.02) 0.41(±0.02) 

Kolor plamek 

(światło 

dzienne) 

różowo-

pomarańczowy 

fioletowo- 

różowy 

fioletowo - 

różowy 

ciemno 

czerwony 

Kolor plamek 

po wizualizacji 

w oparach 

amoniaku 

(światło 

dzienne) 

niebieski granatowy granatowy fioletowo-

niebieski 

Kolor plamek w 

świetle UV 

(λ=254 nm) 

czerwona 

fluorescencja 

- - - 

Przygotowanie odczynników do metod spektroftometrycznych: 

✓ roztwór DPPH: odważkę 0,3 g DPPH przeniesiono ilościowo do kolby o poj. 

100 ml i uzupełniono metanolem. Roztwór rozcieńczono dekadowo metanolem  
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w celu uzyskania stężenia 0,003%; 

✓ odczynnik ABTS•+: odważkę 0,1920 g ABTS oraz 0,0343 g K2S2O8 (stosunek 

ABTS do K2S2O8 wynosił 7•10-3 : 2,54 •10-3 mol/l) przeniesiono ilościowo do kolby 

miarowej o poj. 50 ml i uzupełniono wodą redestylowaną. Tak przygotowany 

roztwór odstawiono na 16 godzin do ciemnego miejsca (temp. pokojowa), aby 

uzyskać stabilne kationorodniki ABTS•+. Tuż przed analizą roztwór rozcieńczano 

metanolem tak, aby jego absorbancja wynosiła 0,71±0,01; 

✓ w metodzie FRAP: 

- roztwór CH3COONa: odważkę 27,199 g CH3COONa•3H2O przeniesiono 

ilościowo do kolby miarowej i uzupełniono do pojemności 1000 ml wodą 

redestylowaną; 

- bufor octowy o pH=3,6: pobrano 92,5 ml 0,2 M CH3COOH do kolby miarowej  

o pojemności 100 ml i uzupełniono roztworem octanu sodu, pH buforu sprawdzono 

pH-metrem; 

- roztwór TPTZ: odważkę 0,15616 g TPTZ przeniesiono ilościowo do kolby 

miarowej i uzupełniono do objętości 50 ml 0,04 mol/L kwasem solnym; 

- roztwór FeCl3: odważkę 1,3515 g FeCl3•6H2O przeniesiono ilościowo do kolby 

miarowej i uzupełniono do pojemności 250 ml wodą redestylowaną; 

- odczynnik FRAP: zmieszano 200 ml buforu octowego o pH=3,6, 20 ml roztworu 

TPTZ oraz 20 ml roztworu FeCl3 

✓ w metodzie CUPRAC: 

- roztwór CuCl2 o stężeniu 0,01 mol/l: odważkę 0,8524 g CuC12•2H2O przeniesiono 

ilościowo do kolby miarowej i uzupełniono wodą redestylowaną do objętości 500 

ml; 

- octan amonu o pH=7: odważkę 38,54 g CH3COONH4 przeniesiono ilościowo do 

kolby miarowej o pojemności 500 ml i dopełniono wodą redestylowaną. pH tak 

uzyskanego roztworu zmierzono pH-metrem; 

- alkoholowy roztwór neokuproiny o stężeniu 0,0075 mol/l: odważkę 0,78 g 

neokuproiny przeniesiono ilościowo do kolby miarowej o pojemności 500 ml  

i uzupełniono metanolem; 

✓ metoda Folina-Ciocateau’a (FC) 
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- odczynnik Folina-Ciocateau’a (FC) rozcieńczono wodą redestylowaną w stosunku 

objętościowym 1:1; 

-14% roztwór Na2CO3: odważkę 28 g bezwodnego Na2CO3 przeniesiono ilościowo 

do kolby miarowej i uzupełniono do objętości 200 ml wodą redestylowaną. W celu 

rozpuszczenia odczynnika roztwór poddano działaniu fal ultradźwiękowych przez 

ok. 10 min. Roztwór odstawiono na noc, a następnego dnia przesączono; 

Roztwór wzorcowy kwasu galusowego o stężeniu 1% przygotowano w następujący 

sposób: odważkę 0,5 g kwasu galusowego przeniesiono ilościowo do kolby miarowej  

o pojemności 50 ml. Ze względu na to, że kwas galusowy słabo rozpuszcza się w wodzie, w 

pierwszej kolejności rozpuszczono go w 4,5 ml metanolu, a potem uzupełniono wodą 

redestylowaną. Do kalibracji stosowano roztwór rozcieńczony 100-krotnie. 
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III.1.5 Przedmiot badań  

Surowce roślinne zakwalifikowane do badań zostały wybrane na podstawie opisanego 

w literaturze działania antyoksydacyjnego, zawartości związków barwnych, a także tradycji  

w stosowaniu prozdrowotnym i pielęgnacyjnym.  

Materiał badawczy stanowiły:  

- soki 100%, pasteryzowane, bez cukru, dostępne w aptekach (Herbapol,  Oleofarm). Soki 

aroniowy, malinowy, z czarnego bzu, jagodowy, żurawinowy, granatowy. Roztwory wodne 

25%, przechowywano w lodówce do 24 godzin. 

- soki wykonane metoda domową, słodzone, pasteryzowane (rok zbioru 2014). Soki 

domowe z aronii, bzu czarnego, maliny, jagód (rok zboriu 2014). Roztwory wodne 25%, 

przechowywano w lodówce do 24 godzin. 

- soki dostępne w dyskoncie spożywczym (Netto), słodzone, zawierające około 1-2% soku 

naturalnego. Soki malinowy i winogronowy. Roztwory wodne 25%, przechowywano  

w lodówce do 24 godzin. 

- napary z suszu roślinnego, m.in. z kwiatu hibiskusa i owocu borówki (Karwon, Gostyń). 

Napary przygotowywano zalewając 2 g suszu roślinnego 200 ml wrzącej wody. Zaparzano 

pod przykryciem przez okres 30 minut. Następnie napar przesączano przez filtr bibułowy  

i przechowywano w lodówce do 24 godzin.  

- surowce roślinne do produkcji kosmetyków (dystrybutor: Zrób sobie krem). Stan 

skupienia stały, głównie liofilizaty. Roztwory wodne i etanolowe lub wodno-etanolowe 1% 

surowców kosmetycznych przechowywano w lodówce do 24 godzin. Handlowe stałe 

(liofilizowane) próbki surowców kosmetycznych pochodzenia roślinnego zakupiono  

w sklepach internetowych.  

- wina czerwone (Francja, Polska, Afryka Południowa). 
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III.2 Analiza jakościowa i ilościowa resweratrolu  metodą TLC 

III.2.1 Metodyka badań   

Przygotowanie próbek 

Kosmetyczne surowce roślinne (liofilizaty) rozpuszczono w wodzie lub wodnym 

roztworze etanolu uzyskując stężenie 1% (wagowo/objętościowe). Rozpuszczanie 

wspomagano ultradźwiękami przez 30 minut. Tak przygotowane roztwory przesączano, 

przenoszono do pojemników z ciemnego szkła i przechowywano w lodówce do 24 godzin 

[173]. Próbki win pobierano bezpośrednio do badań, nie rozcieńczano.  

Chromatografia cienkowarstwowa 

Analizę chromatograficzną otrzymanych ekstraktów przeprowadzono techniką TLC. 

Warunki analizy chromatograficznej opracowano na podstawie literatury, testując rożne 

układy. Zastosowano szklane płytki chromatograficzne pokryte żelem krzemionkowym, 

modyfikowanym fazą oktadecylową RP-18 (20 cm  20 cm). Próbki zawierające trans-

resweratrol przechowywano w chłodnym i ciemnym miejscu. Roztwór wzorca trans-

resweratrolu nanoszono na płytki chromatograficzne punktowo szklanymi kapilarami  

w objętości 4-10 µl. Wykonywano 6 powtórzeń dla każdej próbki. Chromatogramy rozwijano 

w pionowych komorach, które uprzednio wysycano przez 15 minut parami fazy ruchomej. Jako 

fazę ruchomą użyto mieszaninę metanol-woda (6:4, v/v). Chromatogramy rozwijano na 

wysokość 17 cm, a następnie suszono w temperaturze pokojowej przez 3 godziny.  

Wizualizacja chromatogramów 

W kolejnym etapie chromatogramy wizualizowano w urządzeniu CAMAG UV 

(CAMAG, Muttenz, Szwajcaria) przy długości fali λ=366 nm. Wizualizację trans-resweratrolu 

prowadzono przy użyciu roztworu aldehydu anyżowego jako selektywnego odczynnika 

wizualizującego. W tym celu przygotowano dwa roztwory, A i B. Roztwór A składał się z 20 

ml lodowatego kwasu octowego i 70 ml metanolu, a roztwór B zawierał 16 ml stężonego kwasu 

siarkowego i 1 ml aldehydu anyżowego. Po przygotowaniu, roztwór B wlano do roztworu A. 

Jednocześnie kolbę z mieszaniną chłodzono zimną wodą. W ten sposób otrzymano odczynnik 

wywołujący. Rozwinięte chromatogramy zanurzano w mieszaninie wizualizującej na 2 s. 

Następnie płytki suszono przez 30 min na powietrzu i przez 2 minuty w temperaturze  
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110°C [173,174]. Na tak przygotowanych chromatogramach pojawiły się pasma  

o zabarwieaniu brunatnym w miejscach występowania trans-resweratrolu. Tak przygotowane 

płytki chromatograficzne fotografowano aparatem cyfrowym. 

Płytki chromatograficzne densytometrowano w trybie fluorescencji (λ = 340 nm) 

stosując densytometr skaningowy Desaga, model CD 60 z oprogramowaniem ProQuant. 

Przygotowanie krzywej wzorcowej 

Analizę przeprowadzono techniką TLC w opracowanych warunkach. Zastosowano 

płytki chromatograficzne pokryte żelem krzemionkowym RP-18 (20 cm  20 cm). Naważkę 

trans-resweratrolu rozpuszczono w etanolu. Rozpuszczanie wspomagano ultradźwiękami przez 

0,5 godziny. W celu sporządzenia krzywej kalibracyjnej przygotowano serię dziesięciu 

roztworów trans-resweratrolu w następujących stężeniach: 0,01, 0,03, 0,05, 0,10, 0,15, 0,30 

0,50, 1,00, 1,50 i 2,00 μg dm-1. Roztwory przygotowywano bezpośrednio przed analizą. 

Roztwory trans-resweratrolu nanoszono na płytki chromatograficzne punktowo szklanymi 

kalibrowanymi kapilarami o objętości 10 µl. Wykonano 6 powtórzeń dla każdego roztworu. 

Jako fazę ruchomą użyto mieszaninę metanol-woda (6:4, v/v). Tak otrzymane chromatogramy 

densytometrowano w trybie fluorescencji (λ = 340 nm).  

Na podstawie krzywej wzorcowej oznaczono zawartość trans-resweratrolu  

w kosmetycznych surowcach pochodzenia roślinnego. Wartość RF trans-resweratrolu uzyskana 

w zastosowanym układzie chromatograficznym wynosiła 0,38±0,02. Krzywą kalibracji opisuje 

równanie: y = 1268.10 x + 45.16; współczynnik korelacji (r) i odchylenie standardowe (SD) 

wynoszą odpowiednio 0,992 i 0,722. Na Rys. 20. przedstawiono cztery różne profile 

stężeniowe wzorca trans-resweratrolu, stosowane do przygotowania krzywej kalibracji. Na 

podstawie parametrów tej krzywej obliczono wartości LOD i LOQ, wynoszące odpowiednio 

1,88 i 5,69 ng. Wartości LOD i LOQ uzyskane w eksperymencie są zgodne pod względem 

rzędu wielkości z danymi zamieszczonymi w literaturze [174]. 

 

 



  
  97 

 
 

 

A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. 

Rysunek 20 (A) Cztery densytogramy otrzymane dla różnych ilościwzorca trans-

resweratrolu;  

(B) Krzywa kalibracyjna trans-resweratrolu. 
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III.2.2 Wyniki i ich omówienie 

Głównym celem tej części badań była ocena ilościowa trans-resweratrolu w stałych 

surowcach kosmetycznych oraz w surowcach farmaceutycznych pochodzenia roślinnego. Dla 

celów analitycznych roztwory tych materiałów przygotowano w taki sposób, w jaki są one 

zwykle stosowane w recepturach kosmetycznych, czy farmaceutycznych, tj. jako 1% roztwory 

wodne lub wodno-etanolowe (szczegółowy opis podano w Tab. 3). Dzięki ilościowej ocenie 

uzyskano oznaczoną zawartość trans-resweratrolu w gotowych surowcach kosmetycznych.  

Przeprowadzono analizę trans-resweratrolu w badanych surowcach pochodzenia 

roślinnego w oparciu o dane z densytogramów i krzywej wzorcowej. Wyniki zebrano w Tabeli 

8. Na Rys. 21. przedstawiono uzyskane densytogramy i zdjęcie chormatogramu dla wybranych 

próbek. 
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Tabela 8 Próbki surowców roślinnych, ich pochodzenie, rodzaj badanej próbki oraz 

oznaczona zawartość trans – resweratrolu. 

Nr Próbka Pochodzenie Badana formuła trans-

Resveratrol  

w roztworze 

próbki 

[mg l-1] 

(SD, mg l-1) 

1 Wino nr 1 Francja wytrwane czerwone 

wino 

7.28 (0.15) 

2 Wino nr 2 Francja wytrwane czerwone 

wino 

5.57 (0.09) 

3 Wino nr 3 Francja półwytrwane czerwone 

wino 

5.07 (0.04) 

4 Wino nr 4  Francja wytrwane czerwone 

wino 

4.42 (0.14) 

5 Wino nr 5  Francja wytrwane czerwone 

wino 

4.10 (0.04) 

6 Wino nr 6  Francja wytrwane czerwone 

wino 

2.78 (0.03) 

7 Wino nr 7 domowe  

z granatów 

Polska wino owocowe 1.80 (0.09) 

8 Wino nr 8 Afryka Południowa wytrwane białe wino 0.21 (0.04) 

9 Ekstrakt z soku 

borówkowego  

Surowiec kosmetyczny 

zakupiony w sklepie 

internetowym 

1% roztwór wodny 

 

8.52 (0.35) 

10 Ekstrakt z czerwonego 

wina 

Surowiec kosmetyczny 

zakupiony w sklepie 

internetowym 

1% roztwór wodny 8.19 (0.14) 

11 Ekstrakt ze skórek 

winogron 

 

Surowiec kosmetyczny 

zakupiony w sklepie 

internetowym 

1% roztwór wodny 4.94 (0.12) 

12 Ekstrakt z soku granatu   Surowiec kosmetyczny 

zakupiony w sklepie 

internetowym 

1% roztwór wodny 4.78 (0.10) 
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13 Ekstrakt z soku 

żurawinowego  

Surowiec kosmetyczny 

zakupiony w sklepie 

internetowym 

1% roztwór wodny 4.07 (0.11) 

14 Ekstrakt z pestek 

winogron 

 

Surowiec kosmetyczny 

zakupiony w sklepie 

internetowym 

1% roztwór wodny 

 

3.77 (0.12) 

15 Ekstrakt z owoców 

truskawki    

Surowiec kosmetyczny 

zakupiony w sklepie 

internetowym 

1% roztwór wodno-

etanolowy (etanol 13%) 

3.60 (0.08) 

16 Ekstrakt z soku 

żurawionowego  

Surowiec kosmetyczny 

zakupiony w sklepie 

internetowym 

1% roztwór wodno-

etanolowy (etanol 13%) 

3.10 (0.09) 

17 Ekstrakt z czerwonego 

wina 

 

Surowiec kosmetyczny 

zakupiony w sklepie 

internetowym 

1% roztwór wodno-

etanolowy (etanol 13%) 

2.65 (0.06 ) 

18 Ekstrakt z soku 

malinowego 

Surowiec kosmetyczny 

zakupiony w sklepie 

internetowym 

1% roztwór wodny 

 

nie wykryto 

LOD = 1,88 ng 

19 Ekstrakt z soku 

malinowego 

Surowiec kosmetyczny 

zakupiony w sklepie 

internetowym 

1% roztwór wodno-

etanolowy (etanol 13%) 

nie wykryto 

LOD = 1,88 ng 

20 Ekstrakt z soku 

truskawkowego 

Surowiec kosmetyczny 

zakupiony w sklepie 

internetowym 

1% roztwór wodny 

 

nie wykryto 

LOD = 1,88 ng 
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A.  

B.  

C.   

Rysunek 21 Wybrane przykłady: 

(A.) zdjęcie chromatogramu  w świetle UV A, B – wzorzec jakościowy (trans-resweratrol 1 

mg/ml) C – nektar o smaku winogronowym (produkt spożywczy dyskontowy), D, E, F – wina 

czerwone (ekstrakt w octanie etylu) (B) densytogram λ = 340 nm otrzymany dla półsłodkiego 

czerwonego wina (próbka nr 3) (C) densytogram λ = 340 nm dla ekstraktu ze skórki czerwonych 

winogron (próbka nr 11). 
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W próbkach roślinnych, trans-resweratrolowi często towarzyszą artefakty, tj. stilbeny  

i kwas p-kumarylowy. Może to prowadzić do fałszywej identyfikacji trans-resweratrolu  

z powodu superpozycji maksimów pików pochodzących od tych dwóch fenoli. Dlatego 

oznaczano trans-resweratrol w każdej próbce: 

1. jakościowo, na podstawie densytogramów oraz wizualizując ten związek na płytce 

chromatograficznej z selektywnym odczynnikiem tj. aldehydem anyżowym [176,177],  

2. ilościowo, przy użyciu densytometrii (i zewnętrznego wzorca trans-resweratrolu). 

 

Na Rys.22. (a), (b) przedstawiono dwa zdjęcia chromatogramu wizualizowanego  

w świetle UV (λ = 366 nm) oraz po wywołaniu aldehydem anyżowym. 

 

  

Rysunek 22 Zdjęcie płytek chromatograficznych zarejestrowanych (a) w świetle UV, (b) 

w świetle widzialnym, po wywołaniu płytek aldehydem anyżowym.  

Najwyższą zawartość trans-resweratrolu (równą 14,63 mg l-1) stwierdzono  

w wyciągu z soku jagodowego (próbka nr 9). Wysoka zawartość tego związku znajdowała się 

również w surowcach kosmetycznych, otrzymanych z ekstraktu czerwonego wina i wina  

nr 1 (Tabela 7, odpowiednio próbki nr 10 i 1), w próbce białego wina nr 8 (Tabela 7, próbka  

nr 8), domowego wina z granatów (próbka nr 7) oraz w wodno-etanolowych ekstraktach  
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z truskawek, żurawiny i czerwonego wina (próbki nr 15-17). Nie wykryto resweratrolu  

w ekstrakcie z soku malinowego ani w wodnych roztworach ekstraktów z truskawek (próbki 

18-20). Można stwierdzić, że zawartość trans-resweratrolu w większości 1% wodnych  

i wodno-etanolowych roztworów surowców kosmetycznych mieści się w zakresie od 2,65 do 

14,63 mg l-1, podobnie, jak w winach czerwonych. 

Brak jest danych literaturowych na temat ilościowego określania trans-resweratrolu  

w surowcach kosmetycznych pochodzenia roślinnego. Otrzymane w niniejszej pracy wyniki 

można porównać z opisanymi w literaturze wartościami uzyskanymi podczas badania win  

i owoców. Zawartości trans-resweratrolu w winach pochodzących z europejskich manufaktur 

winiarskich są zawarte w przedziale od 0,1 do 10 mg l-1 [178,179]. Inne źródła informują, że 

średni poziom trans-resweratrolu w winach czerwonych wynosi około 1,9 mg l-1 [178,180]. 

Liczne publikacje naukowe dotyczące zawartości trans-resweratrolu w skórkach 

winogronowych informują, że poziomy te mieszczą się w zakresie 50 ÷ 100 mg l-1 g świeżej 

skórki [84,179,181]. Istnieją dane literaturowe potwierdzające obecność trans-resweratrolu  

w wielu jagodach (np. żurawina, jagody, truskawki, maliny i owoce morwy) [179]. Można 

stwierdzić, że rząd ilości uzyskanych przy zastosowaniu techniki TLC (Tabela 7) pozostaje  

w zgodzie z danymi literaturowymi. Potwierdza to, że opracowana metoda TLC może  

z powodzeniem zostać wykorzystana do szybkiej ilościowej kontroli zawartości trans-

resweratrolu w kosmetycznych surowcach pochodzenia roślinnego. 
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III.3 Analiza jakościowa i ilościowa resweratrolu metodą 

wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) 

III.3.1 Metodyka badań 

Następny etap badań stanowiło przeprowadzenie analizy jakościowej i ilościowej trans- 

resweratrolu techniką HPLC w badanych próbkach.  

Przygotowanie próbek 

Próbki wina, kosmetycznych ekstraktów roślinnych, soków i naparów suszu roślinnego 

poddano procedurze ekstrakcji do fazy stałej (SPE) (z ang. Solid Phase Extraction). 

Kosmetyczne surowce roślinne, rozpuszczono w wodzie lub wodnym roztworze etanolu 

uzyskując stężenia 1% (wagowo/objętościowe). Soki – wykonano 25% roztwory wodne. 

Rozpuszczanie wspomagano ultradźwiękami przez 30 minut. Tak przygotowane roztwory 

przesączano, przenoszono do pojemników z ciemnego szkła i przechowywano w lodówce do 

czasu wykonania analizy. W przedstawionym badaniu, resweratrol wyodrębniano z badanych 

próbek wina, naparów i ekstraktów kosmetycznych z zastosowaniem metody ekstrakcji do fazy 

stałej (SPE). 

Ekstrakcję do fazy stałej przeprowadzano w opracowanych warunkach [173] stosując 

kolumienki C18 SPE-12G (z odwróconą fazą) Kolejno wykonywano następujące czynności: 

1. próbki badane w porcjach 50 ml zobojętniano do pH 7,0 za pomocą 1M roztworu 

NaOH, 

2. kolumienki kondycjonowano 5 ml metanolu i 10 ml buforu (pH 7,0 przygotowanego  

z KH2PO4 i Na2HPO4), 

3. następnie na zaktywowane kolumienki dozowano przygotowaną próbkę,  

4. frakcje trans-resweratrolu eluowano porcją 5 ml octanu etylu, postępując zgodnie  

z procedurą wskazaną w literaturze [173].  

Analizę prowadzono przy użyciu chromatografu cieczowego 920-LC firmy Varian 

wyposażonego w automatyczny dozownik, pompę gradientową, detektor DAD. 
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Chromatogramy z zastosowaniem detektora DAD rejestrowano przy długości fali λ = 305 nm 

[173].  

Oczyszczone technią SPE ekstrakty, zawierające resweratrol, analizowano metodą 

wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Zastosowano następujące warunki analizy: 

• faza stacjonarna: kolumna chromatograficzna C18 (5 µl, 280x40 mm) 

• faza ruchoma: metanol/woda (7:3, v/v) 

• przepływ fazy ruchomej: 0.6 cm3/min 

• objętość próbki: 10 µl 

• czas analizy: 20 min. 

Analiza ilościowa została wykonana metodą wzorca zewnętrznego
 

[182,183].  

Opracowana metoda analizy pozwala na oznaczenie resweratrolu w winach czerwonych 

oraz roślinnych surowcach kosmetycznych. Stosując tę metodą przeanalizowano surowce 

roślinne z borówek, malin, truskawek, skórek granatu, pestek winogron, skórek winogron oraz 

wina stosowane do produkcji kosmetyków. Ponadto analizowano wytrawne czerwone wina.  

Poniżej przedstawiono przykładowe chromatogramy resweratrolu dla analizowanych 

próbek, uzyskane przy długości fali (λ = 305 nm). 
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Rysunek 23 Chromatogram przedstawiający rozdział składników ekstraktu SPE  

z czerwonego wytrwanego wina (λ=305 nm). 

 

Rysunek 24 Chromatogram przedstawiający rozdział składników ekstraktu SPE ze 

skórek granatu (λ=305 nm).  
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Rysunek 25 Chromatogram przedstawiający rozdział składnikow ekstraktu SPE ze 

skórek winogron (λ=305 nm). 

III.3.2  Wyniki i omówienie  

Dotychczas resweratrol zidentyfikowano w 72 gatunkach roślin [184]. Występuje on 

głównie w winogronach i jego produktach, jednak jego obecność można stwierdzić również  

w borówkach, żurawinie, pomidorach, czekoladzie i orzeszkach ziemnych [185, 186]. 

W Tabeli 9 przedstawiono wyniki dla win. W Tabeli 10 przedstawiono wyniki dla 

surowców kosmetycznych, natomiast w Tabeli 8 - wyniki odnoszące się do soków owocowych 

i naparów roślinnych. 

Najwyższą zawartością trans-resweratrolu (nawet do 11 µg/ml) charakteryzują się 

próbki win (Tabela 9) oraz wszystkie pochodne wina i winorośli, m.in. próbki 1-3 z Tabeli 10. 

Literaturowa zawartość trans-resweratrolu, oznaczanego metodą HPLC w winach dostępnych 

komercyjnie na polskim rynku mieści się w zakresie 0,39 – 1,74 µg/ml [187] lub 0,287 to 7,188 

µg/ml [188]. Ekstrakty roślinne, soki oraz napary zawierają zdecydowanie mniej badanego 

związku, w zakresie od 2 - 4,9 µg/ml (Tabele 9-11). Wyniki dla soków są całkowicie zgodne  
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z danymi literaturowymi, np. sok jagodowy wg literatury zawiera 16.60 ± 0.19 µg/ml trans-

resweratrolu, natomiast sproszkowane jagody (liofilizat) zawiera 236.4 ± 7.5 µg/g do 

269.9 ± 5.7 µg/g [189]. Dane uzyskane w badaniach to odpowiednio dla ekstraktu z soku 

jagodowego 2.3 ±0.23 µg/ml (tj. 229,52 µg/g sproszkowanego ekstraktu) i dla naparu z owoców 

2.07 0.00 µg/ml. W literaturze zawartość analizowanego składnika w skórkach świeżych 

winogron wynosi 3,54 µg/g [190] czy w zakresie 0,35- 237,8 µg/g [191]. W przypadku 

sproszkowanego ekstraktu skórek winogron nasz wynik to 3,56 µg/ml, który także mieści się 

w zakresie danych literaturowych [190]. Dla owoców malin literatura wskazuje zawartość 

resweratrolu 0.35 × 10-6 µg/g [191], a w naszych badaniach dla ekstraktu z malin uzyskano 

wynik 2,05 µg/ml (Tabela 10), natomiast dla soku malinowego wynik ten wynosi 2,04 µg/ml 

(Tabela 11). Literatura przedstawia wyższą zawartość resweratrolu w świeżych nasionach 

winogron w porównaniu do skórek winogron. Wyniki badań przedstawione w Tabeli 10 

wskazują zależność odwrotną [190]. W literaturze przedstawione są także badania owoców 

granatów, czy truskawek, w których metodą HPLC nie oznaczono badanego związku [191]. 

Analiza surowców kosmetycznych stanowi nowatorskie podejście, gdyż brak doniesień 

naukowych na ten temat.  

Zawartość trans-resweratrolu, jest zmienna w zależności od rodzaju surowca, jego 

pochodzenia, barwy, czy części rośliny, z której pozyskano ekstrakt [184-190].  
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Tabela 9 Próbki win, ich pochodzenie, rodzaj badanej próbki oraz oznaczona metodą 

HPLC zawartość trans-resweratrolu. 

Nr Próbka Pochodzenie Badana próbka trans-Resveratrol  

w roztworze próbki  

[µg ml-1] 

(SD, µg ml-1) 

1 Wino nr 1 Francja wytrwane czerwone 

wino 

11.44 0.17 

2 Wino nr 2 Francja wytrwane czerwone 

wino 

16.18 0.65 

3 Wino nr 3 Francja półwytrwane 

czerwone wino 

7.86 0.37 

4 Wino nr 4  Francja wytrwane czerwone 

wino 

15.52 ±0.63 

5 Wino nr 5  Francja wytrwane czerwone 

wino 

15.02 0.22 

6 Wino nr 6  Francja wytrwane czerwone 

wino 

6.03 1.78 

7 Wino nr 7 domowe  

z granatów 

Polska wino owocowe 2.20 0.04 

8 Wino nr 8 Afryka Południowa wytrwane białe wino nie wykryto 

LOD = 0.0041 
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Tabela 10 Próbki surowców kosmetycznych, rodzaj badanej próbki oraz oznaczona 

metodą HPLC zawartość trans-resweratrolu. Próbki surowców kosmetycznych 

zakupione w sklepie internetowym zrobsobiekrem.pl 

Nr Próbka Badana próbak trans-Resveratrol  

w roztworze próbki  

[µg ml-1] 

(SD, µg ml-1) 

1 Ekstrakt z czerwonego wina 

 

1% roztwór wodno-

etanolowy (etanol 13%) 4.95 ±0.20 

2 Ekstrakt z czerwonego wina 1% roztwór wodny 4.41 0.67 

3 Ekstrakt ze skórek winogron 

 

1% roztwór wodny 3.56 0.16 

4 Ekstrakt ze skórek granatu   1% roztwór wodny 2.51 ±0.05 

5 Ekstrakt z nasion winogron 

 

1% roztwór wodny 2,32 ±0,04 

6 Ekstrakt z soku borówkowego  
1% roztwór wodny 

 
2.30 ±0.23 

7 Ekstrakt z soku 

truskawkowego  

1% roztwór wodno-

etanolowy (etanol 13%) 
2.09 0.02 

8 Ekstrakt z soku granatu   1% roztwór wodny 2.06 0.01 

9 Ekstrakt z soku malinowego 
1% roztwór wodno-

etanolowy (etanol 13%) 

2.05 ±0.02 

10 
Ekstrakt z soku 

żurawionowego  

1% roztwór wodno-

etanolowy (etanol 13%) 

nie wykryto 

LOD = 0.0041 
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Tabela 11 Próbki soków i naparów, ich pochodzenie, rodzaj badanej próbki oraz 

oznaczona metodą HPLC zawartość trans-resweratrolu. 

Nr Próbka Pochodzenie Badana próbka  trans-Resveratrol  

w roztworze 

próbki  

[µg ml-1] 

(SD, µg ml-1) 

1 

Sok z czarnego bzu 

100% 

Pasteryzowany, bez 

cukru 

Sok kupiony  

w aptece 
25% roztwór wodny 4.08 ±0.20 

2 Napar z kwiatów 

hibiskusa 

Surowiec kupiony  

w aptece 
8 g suszu, 200 ml 

wody 
2.65 0.05 

3 
Sok z żurawiny100% 

Pasteryzowany, bez 

cukru 

Sok kupiony  

w aptece 
25% roztwór wodny 

 
2.37 ±0.00 

4 
Sok z aronii 100% 

Pasteryzowany, bez 

cukru 

Sok kupiony  

w aptece 25% roztwór wodny 2.17 ±0.15 

5 
Sok z granatów 100% 

Pasteryzowany, bez 

cukru 

Sok kupiony  

w aptece 
25% roztwór wodny 

 
2.17 ±0.06 

6 Napar z aronii 
Surowiec kupiony  

w aptece 
8 g suszu, 200 ml 

wody 
2.16 0.01 

7 Napar z borówki 

czarnej 

Surowiec kupiony  

w aptece 
8 g suszu, 200 ml 

wody  
2.07 0.01 

8 Napar z bzu czarnego 
Surowiec kupiony  

w aptece 

8 g suszu, 200 ml 

wody 2.06 0.01 

9 
Sok malinowy 100% 

Pasteryzowany, bez 

cukru 

Sok kupiony  

w aptece 
25% roztwór wodny 

 
2.04 ±0.00 

10 Sok z winogron  

Sok dyskontowy 1% 

dodatku soku  

z winogron 
25% roztwór wodny  

nie wykryto 

LOD = 0.0041 
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III.4 Analiza właściwości przeciwbakteryjnych wybranych 

surowców roślinnych metodą bioautografii 

III.4.1 Metodyka badań 

Przygotowanie próbek 

Próbki testowe surowców kosmetycznych pochodzenia roślinnego oraz soki i susz 

roślinny zostały kupione w sklepach internetowych, aptekach, winiarniach i supermarketach, 

pozyskane z gospodarstw domowych oraz po dostarczeniu były przechowywane w chłodnym  

i ciemnym miejscu. Pzygotowanie próbek przedstawiono w Tabelach 13,14. 

Przygotowanie zawiesiny Bacillus subtilis 

Bakterie Bacillus subtilis, które zastosowano w analizie, przygotowano w następujący 

sposób: 

1. Preinkubację bakterii prowadzono w 10 ml bulionu Mueller-Hintona (pH 7.2±0.2, 

buforowanym HEPES). Inkubacja trwała przez 20 godzin w 37 °C. Średnie stężenie 

bakterii to 1.2*107 CFU/ml (CFU (colony forming unit) = jednostka tworząca kolonię). 

Po tym okresie zawiesinę bakterii rozcieńczono w bulionie Mueller-Hintona  

w stosunku 1:200. Następnie do 100 ml bulionu Mueller-Hintona dodano 20 ml 

przygotowanej rozcieńczonej zawiesiny bakterii i całość mieszano stosując mieszadło 

magnetyczne przez 1 godzinę w temp. 37°C (średnie stężenie bakterii– 2.9*106 

CFU/ml). 

2. W kolejnym etapie 1 ml zawiesiny bakteryjnej z preinkubacji zaszczepiono 20 ml 

bulionu Mueller-Hintona (pH 7.2±0.2, 0.05% agarozy). Mieszano stosując mieszadło 

magnetyczne przez 7 godzin w temp. 37°C. Średnie stężenie bakterii 8*107 CFU/ml. W 

tak przygotowanej zawiesinie Bacillus subtilis zanurzono płytki TLC  

z nakroplonymi próbkami. 

3. Płytki TLC, zaimpregnowane zawiesiną bakterii, inkubowano w sprzyjających dla 

wzrostu zastosowanych drobnoustrojów warunkach: inkubator, temperatura 37 °C, 

środowisko tlenowe, wilgotne przez okres 17 godzin [104,107].  
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Test dot blot w bioautografii  

W eksperymencie nakraplano po 10 μl badanych przygotowanych próbek ekstraktów 

roślinnych na płytki chromatograficzne pokryte żelem krzemionkowym (średnica punktowa 

nigdy nie przekraczała 3 mm), zachowano odległości między sąsiednimi plamkami. Na płytkę  

o wymiarach 10 cm x 20 cm nakroplono 12 punktów. Dla każdej indywidualnej próbki 

przeprowadzono cztery powtórzenia. W przeciwieństwie do chromatografii cienko-

warstwowej łączonej z bezpośrednim wykrywaniem bioautograficznym (TLC-DB), w próbie 

dot blot płytka nie jest rozwijana, a aktywność antybakteryjną ocenia się dla całościowego 

składu danej próbki. 

Wizualizacja 

Płytki chromatograficzne, z namnożonymi bakteriami poddano wizualizacji miejsc 

zahamowania wzrostu bakterii wokół nakroplonych próbek. W miejscach, gdzie znajdują się 

substancje o właściwościach przeciwbakteryjnych, tworzą się widoczne strefy zahamowania 

wzrostu drobnoustrojów. Uwidocznienie stref możliwe było dzięki zastosowaniu 0,2% 

formazanu błękitu triazolowego – MTT) z dodatkiem kropli Tritonu X-100 na 10 ml roztworu 

soli (w celu zwiększenia intensywności koloru). Aby uzyskać kontrast płytkę spryskano 

przygotowanym roztworem w celu wizualizacji stref zahamowania wzrostu [65,69], nastepnie 

ponownie inkubowano w 37 °C przez 30 minut. W wyniku działania mitochondrialnego 

enzymu dehydrogenazy, obecnego w żywych komórkach bakteryjnych, sól tetrazolowa 

przekształcana jest do purpurowego formazanu. W rezultacie na bioautogramach pojawiają się 

nieodbarwione plamki na purpurowym tle. Jeśli wokół naniesionej próbki nie występuje strefa 

zahamowania wzrostu bakterii oznacza to, że ta substancja nie wykazuje właściwości 

antybakteryjnych [192].  

Wysuszone płytki skanowano przy użyciu kamery TLC Visualizer (Camag). Strefy 

zahamowania wzrostu mierzono przy pomocy klasycznego planimetru na wydrukowanych 

kopiach powierzchni płytek lub przy zastosowaniu programu komputerowego do wyliczania 

pola powierzchni płaskich [104,193]. 
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III.4.2  Wyniki badania i ich omówienie 

Badane próbki przygotowywano z komercyjnie dostępnych surowców kosmetycznych, 

tj. z wysokiej jakości soków owocowych, win i suszu roślinnego. Głównymi kryteriami wyboru 

próbek były zawartość polifenoli, popularność zastosowania w kosmetyce i suplementach diety 

oraz popularność danego produktu botanicznego. Dla celów analitycznych zostały 

przygotowane próbki z zastosowanych surowców w taki sposób, w jaki są one zwykle 

stosowane w recepturach kosmetycznych i farmaceutycznych, tj. roztwory wodne lub wodno-

etanolowe (szczegóły opisano w rozdziale III.2. Przedmiot badań). 

Badane próbki podzielono na trzy kategorie, a wyniki odnoszące się do ich właściwości 

antybakteryjnych przedstawiono w Tabelach 12-14.  

Tabela 12 Powierzchnie obszarów hamowania wzrostu bakteryjnego dla próbek 

czerwonych win i ekstraktów SPE czerwonych win. 

Nr 
Próbki czerwonych win i ekstraktów SPE 

czerwonych win 

Powierzchnia 

obszaru 

hamowania 

wzrostu 

bakteryjnego 

±SD [cm2] 

Powierzchnie 

obszaru 

hamowania 

wzrostu 

bakteryjnego 

[%]* 

1 Wino nr 2 (Francja) wytrawne 0.86 ±0.20 10.55 

2 Wino nr 5 (Francja)  wytrawne 0.86 ±0.02 10.55 

3 Wino nr 6 (Francja) wytrawne  0.81 ±0.03 9.94 

4 Wino nr 1 (Francja) wytrawne 0.58 ±0.06 7.12 

5 Wino nr 3 (Francja) półwytrawne   0.48 ±0.03 5.89 

6 SPE ekstrakt z wina nr 5  0.64 ±0.05 7.82 

7 SPE ekstrakt z wina nr 1 0.60 ±0.08 7.36 

8 SPE ekstrakt z wina nr 6 0.50 ±0.06 6.26 

9 SPE ekstrakt z wina nr 2 0.36 ±0.08 4.49 

10 SPE ekstrakt z wina nr 3 0 0 

* Za 100% przyjęto powierzchnię zahamowania wzrostu bakterii 25% wodnego roztworu 

czystego pasteryzowanego soku malinowego. 
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Tabela 13 Powierzchnie obszarów hamowania wzrostu bakteryjnego dla próbek 

ekstraktów roślinnych stosowanych w preparatach kosmetycznych i ekstraktach SPE  

z materiału roślinnego. 

Nr 

Ekstrakty roślinne stosowane  

w preparatach kosmetycznych  

i ekstraktach SPE z materiału roślinnego 

Powierzchnia 

obszaru 

hamowania 

wzrostu 

bakteryjnego ±SD 

[cm2] 

Powierzchnia 

obszaru 

hamowania 

wzrostu 

bakteryjnego 

[%]* 

1 Ekstrakt ze skórek czerwonych winogorn 1%  
(roztwór metanolowy) 

1.48 ±0.02 18.16 

2 Ekstrakt ze skórek czerwonych winogron 1%  
(roztwór wodny) 

1.33 ±0.46 16.32 

3 Ekstrakt z soku z granatów 1%  
(roztwór wodny) 

0.75 ±0.11 9.20 

4 Ekstrakt ze skórek granatów 1%  
(roztwór wodny) 

0.73 ±0,09 8.96 

5 Ekstrakt z pestek winogron 1%  
(roztwór metanolowy) 

0.68 ±0.03 8.34 

6 Ekstrakt z pestek winogron 1%  
(roztwór wodny) 

0.67 ±0.00 8.22 

7 Ekstrakt z czerwonego wina 1% 
(33% etanol w wodzie) 

0.65 ±0.12 7.89 

8 Ekstrakt z soku z borówek 1%  
(roztwór wodny) 

0.37 ±0.05 4.54 

9 Ekstrakt soku z malin 1 % (roztwór wodny) 0.33 ±0.01 4.05 

10 SPE ekstrakt z czerwonego wina  

(surowiec kosmetyczny) 

1.20 ±0.25 14.72 

11 SPE ekstrakt ze skórek czerwonych winogron 

(surowiec kosmetyczny) 

0.84 ±0.11 9.33 

12 Ekstrakt z czerwonego wina 1%  
(96% etanol) 

0 0 

13 Ekstrakt soku z żurawiny 1%  
(roztwór wodny) 

0 0 

* Za 100% przyjęto powierzchnię zahamowania wzrostu bakterii 25% wodnego roztworu 

czystego pasteryzowanego soku malinowego. 
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Tabela 14 Powierzchnie obszarów hamowania wzrostu bakteryjnego dla próbek soków 

owocowych i naparów z suszu. 

Nr 
Próbki soków owocowych i naparów  

z suszu 

Powierzchnia 

obszaru 

hamowania 

wzrostu 

bakteryjnego 

±SD [cm2] 

Powierzchnia 

obszaru 

hamowania 

wzrostu 

bakteryjnego 

[%]* 

1 Sok malinowy (25 % roztwór wodny) 

100% sok, bez cukru, pasteryzowany  
8.15 ±0.21 100 

2 Napar z suszu czarnego bzu  

(8 g suszu owoców w 200 ml wody) 
6.25 ±0.19 76.69 

3 Domowy sok z aronii (25 % roztwór wodny) 

zawiera cukier, pasteryzowany  
1.18 ±0.04 14.48 

4 Sok z owoców czarnego bzu (25 % roztwór 

wodny) 100% sok, bez cukru, 

pasteryzowany 

0.83 ±0.09 10.18 

5 Napar z suszu aronii (8 g suszu owoców  

w 200 ml wody) 
0.77 ±0.00 9.45 

6 Sok z owoców aronii (25 % roztwór wodny) 

100% sok, bez cukru, pasteryzowany 
0.62 ±0.10 7.61 

7 Napar z czarnych jagód (8 g suszu owoców  

w 200 ml wody) 
0.62 ±0.02 7.61 

8 Napar z kwiatów hibiskusa (8 g suszu 

owoców w 200 ml wody) 
0.58 ±0.07 7.12 

9 Sok z winogron (25 % roztwór wodny) 

zawiera: cukier, aromat winogronowy i 

0,1% soku z winogron 

0.57 ±0.03 6.99 

10 Sok z żurawiny (25 % roztwór wodny) 

100% sok, bez cukru, pasteryzowany 
0.53 ±0.00 6.50 
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11 Domowy sok z czarnych jagód (25 % 

roztwór wodny) zawiera cukier, 

pasteryzowany 

0.48 ±0.19 5.89 

12 Sok z granatów (25 % aqueous solution) 

100% sok, bez cukru, pasteryzowany 
0.34 ±0.07 4.17 

13 Domowy sok z malin (25 % roztwór wodny) 

zawiera cukier, pasteryzowany 
0.33 ±0.02 4.05 

14 Suplement diety dla kobiet po 50 roku życia 

(25 % roztwór wodny) zawiera: cukier, 

ekstrakt z czerwonego wina, ekstrakt ze 

skórek winogron, ekstrakt z żeń-szenia sok 

żurawinowy, sok aroniowy  

0.32 ±0.04 3.93 

* Za 100% przyjęto powierzchnię zahamowania wzrostu bakterii 25% wodnego roztworu 

czystego pasteryzowanego soku malinowego. 

W Tabeli 12 przedstawiono wyniki dla win i ekstraktów SPE pochodzących z win.  

W Tabeli 13 przedstawiono wyniki dla surowych materiałów kosmetycznych, natomiast  

w Tabeli 14 - wyniki dla soków owocowych i naparów roślinnych. Jako próbę odniesienia 

przyjęto pasteryzowany czysty sok malinowy, charakteryzujący się najwyższym obszarem 

zahamowania wzrostu bakterii, tzn. najsilniejszym działaniu przeciwbakteryjnym. 

Powierzchnia zahamowania wzrostu bakterii dla soku malinowego wynosiła 8,15 ± 0,21 cm2  

i przyjęto ją jako równą 100% (próbka nr 1, Tabela 14). W mniejszym stopniu działanie 

antybakteryjne wykazywał napar uzyskany z suszonych owoców bzu czarnego (76,69%), który 

w medycynie naturalnej stosuje się w celu zwalczania zakażeń bakteryjnych (w tym gardła) 

oraz wzmocnienia ludzkiego układu odpornościowego w sezonie jesienno-zimowym (próbka 

2, Tabela 14).  

Wytrawne czerwone wina wykazały porównywalną siłę działania przeciwbakteryjnego 

(niezależnie od producenta), a półsłodkie czerwone wina wykazały nieco niższą aktywność 

antybakteryjną niż wina wytrawne (próbka nr 5, Tabela 12). Warto zauważyć, że w większości 

przypadków właściwości antybakteryjne badanych win (próbki nr 1-3, Tabela 13) były 

znacznie wyższe niż właściwości uzyskane dla ekstraktów SPE win (próbki z Tabeli 12-14). 
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Tylko w przypadku wina nr 1, jego działanie antybakteryjne było praktycznie równe wartości 

uzyskanej dla ekstraktu SPE z wina nr 1 (próbka nr 9, Tabela 12). Dowiedziono zatem, że  

w procesie ekstrakcji SPE poniesiono niewielkie straty substancji antybakteryjnych (substancje 

te zawierają komercyjne ekstrakty stosowane w produktach kosmetycznych, takie, jak próbki 

przedstawione w Tabeli 13). Resweratrol jest tym składnikiem win i ekstraktów SPE z wina, 

który działa antybakteryjnie [145,146]. Próbki nr 10 i 11 (Tabela 13), tj. wodny roztwór 

ekstraktu soku z żurawiny i etanolowy roztwór ekstraktu z czerwonego wina, okazały się 

całkowicie pozbawione właściwości antybakteryjnych. Bardzo małą powierzchnię strefy 

zahamowania wzrostu bakteryjnego (3,93%) zaobserwowano w suplementach diety 

zawierających dodatek ziołowych surowców tj. ekstraktu z czerwonego wina, ekstraktu ze 

skórek winogron i soku aroniowego (próbka nr 14, Tabela 14). 

Porównywano także powierzchnie stref zahamowania wzrostu bakterii dla 1% 

etanolowych i 1% wodnych ekstraktów nasion winogron (próbki odpowiednio 5 i 6, Tabela 

13), które w przyjętej skali procentowej wynosiły 8,34 i 8,22%. Podobne obserwacje dotyczą 

1% etanolowego i 1% wodnego ekstraktów skórki czerwonych winogron (próby nr 1 i 2, Tabela 

13), które wyniosły odpowiednio 18,16 i 16,32%. 

Bioautogramy przedstawione na Rys. 26 i 27 ilustrują wyniki uzyskane w teście dot blot 

z detekcją bioautograficzną, widoczne jako kremowo-białe plamki na fioletowym tle. Na rys. 

26 przedstawiono bioautogram dla różnych badanych próbek o zróżnicowanej aktywności 

przeciwbakteryjnej, a tym samym o różnych powierzchniach obszarów hamowania wzrostu 

bakteryjnego. Na rysunku 27 przedstawiono bioautogram dla ekstraktów SPE trzech różnych 

czerwonych win, co potwierdza ilościowe podobieństwo aktywności antybakteryjnej 

niezależnie od typu wina. 
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Rysunek 26 Wizualizacja bioautogramu (test dot blot połączony z bioautografią 

bezpośrednią) wybranych próbek botanicznych (z dwoma powtórzeniami dla każdej 

próbki). 1, ekstrakt z nasion winogron (1% (w/v), roztwór wodny); 2, ekstrakt z pestek 

winogron (1% (w/v), roztwór etanolowy); 3 ekstrakt z soku z borówek (1% (w/v), roztwór 

wodny); 4, napar z czarnego bzu; 5, sok z aronii (bez dodatku cukru, pasteryzowany). 

 

Rysunek 27 Wizualizacja bioautogramu (test dot blot połączony z bioautografią 

bezpośrednią)  wybranych ekstraktów win (z dwoma powtórzeniami dla każdej próbki). 

1 i 2 ekstrakt SPE z wina nr 2; 3 i 4 ekstrakt SPE z wina nr 5; 5 i 6 ekstrakt SPE z wina 

nr 6. 

Wyniki uzyskane w tym badaniu są zgodne z danymi zawartymi w literaturze [194,195]. 

Obecnie pojawia się nowy cel dla przemysłu suplementów diety i kosmetyków, którym jest 

opracowywanie nowych receptur produktów. Poszukuje się rozwiązań znacznie obniżających 

ilości syntetycznych środków konserwujących lub rozważa zastąpienie ich substancjami 

roślinnymi. Innowacyjne podejście do ochrony przed drobnoustrojami w produktach 
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kosmetycznych, zwierających ekstrakty pochodzenia naturalnego zostało już opisane  

w literaturze. Pojawiają się badania dotyczące właściwości konserwujących, m.in.: polifenoli 

zawartych w oliwkach i opisanych w literaturze [196] jako zapobiegające infekcjom. 

Resweratrol produkowany jest przez rośliny jako obrona przed grzybami i innymi 

drobnoustrojami. Można zatem spróbować konserwować kosmetyki, czy farmaceutyki 

surowcami roślinnymi bogatymi w resweratrol. Ponadto, wartością dodaną jest fakt, iż ludzki 

system odpornościowy stymulowany jest działaniem resweratrolu [197]. Szybkie 

przeszukiwanie szerokiego spektrum produktów botanicznych przy użyciu testu dot blot dla 

porównania ich działania antybakteryjnego może znacznie ułatwić i przyspieszyć 

wyszukiwanie nowoczesnych konserwantów roślinnych [198].  
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III.5 Identyfikacja związków fenolowych zawartych  

w wybranych surowcach roślinnych metodą TLC  

III.5.1 Oznaczanie wybranych flawonoidów i kwasów fenolowych 

metodą TLC 

III.5.1.1 Metodyka badań 

Analizowane próbki 

Próbki oraz przygotowano w następujący sposób: 

- surowce roślinne do produkcji kosmetyków (dystrybutor: Zrób sobie krem). Stan skupienia 

stały (liofilizaty) rozpuszczono w etanolu w celu uzyskania 1% (w/v) roztworów,  

Rozpuszczanie badanych próbek było wspomagane ultradźwiękami przez 30 min. Następnie 

próbki przesączono i przechowywano w lodówce do 24 godzin.  

Przygotowanie wzorców  

Do celów analizy chromatograficznej wzorce flawonoidów (rutyna, kwercetyna, 

naryngenina, apigenina, katechina, hydrat katechiny) i kwasów fenolowych (kwas galusowy, 

kwas kumarowy, kwas ferulowy, kwas kawowy) rozpuszczono w metanolu i proces ten 

wspomagano ultradźwiękami przez 30 minut. Wzorce fitochemiczne zostały przygotowane  

w stężeniu 1,00 mg /ml. Ze względu na wysokie ceny wzorców, krzywe kalibracji oparto na 

różnych objętościach roztworów wzorca (zamiast zalecanej serii roztwórow o różnych 

stężeniach) i każda krzywa kalibracyjna została zbudowana na pięciu punktach dla różnej ilości 

µg danego związku naniesionych na jeden punkt chromatograficzny. Na podstawie krzywej 

kalibracyjnej oszacowano zawartości flawonoidów i kwasów fenolowych w surowcach 

kosmetycznych. Roztwory wzorców przygotowywano tuż przed użyciem.  

Przygotowanie chromatogramów do oznaczania wybranych flawonoidów i kwasów 

fenolowych 

Porcje 5-60 μl roztworów ekstraktów ziołowych nanoszono na płytki chromatograficzne 

przy użyciu kalibrowanej pipety do mikronakraplania (Sigma-Aldrich). Różnice w ilości 
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nanoszonych próbek badanych wynikały z różnic w stężeniu naturalnych flawonoidów  

i kwasów fenolowych w poszczególnych gatunkach ekstraktów ziołowych. Na płytkę  

o wymiarach 20 cm × 20 cm próbki nanoszono w odległości 15 mm od siebie i 10 mm od dolnej 

i bocznych krawędzi p lytki. Na każdą płytkę nanoszono dwie do czterech wzorcowych próbek 

flawonoidów i / lub kwasu fenolowego (w porcjach od 1 do 30 μL, w zależności od danego 

wzorca), a pozostałe próbki na danej płytce pochodziły z badanych roztworów surowców 

kosmetycznych. Chromatogramy rozwijano na wysokość 15 cm w standardowych (pionowych) 

komorach chromatograficznych (CAMAG, Muttenz, Szwajcaria), następnie płyki 

chromatograficzne suszono przez 1 godzinę wtemperaturze pokojowej. Komory uprzednio 

nasycano fazą ruchomą przez okres 20 minut. Opracowane chromatogramy skanowano 

densytometrycznie w densytometrze CD 60 Desaga. Wysokości pików chromatograficznych 

(tj. intensywności sygnałów w mAV) wykreślano względem ilości wzorca naniesionego na 

plytke chromatograficzną (Tab 15).   

Ze względu na różnorodność surowców kosmetycznych i wzorców zastosowanych  

w tym badaniu, liczbę układów chromatograficznych i metod wizualizacji opisanych  

w literaturze  w tej pracy przetestowano i zestawiono najlepsze warunki analiz w Tabeli 15. Dla 

każdej badanej próbki surowca kosmetycznego analizy powtórzono sześć razy (n = 6). 

Analogiczna liczba powtórzeń analitycznych została zastosowana do wzorców 

fitochemicznych (flawonoidów i kwasów fenolowych), które ponadto analizowano po pięć 

różnych ilości każdy. 

Wizualizacja chromatogramów 

W badaniu przetestowano szeroki wachlarz faz stacjonarnych i ruchomych. Ostatecznie 

zostały zastosowane płytki pokryte żelem krzemionkowym jak faza stacjonarna i fazy ruchome 

zaczerpnięte z literatury (Tabela 15), które dały najlepsze rozdziały w pilotażowych 

eksperymentach. W tej tabeli podsumowano także: podstawowe dane dotyczące skanowania 

densytometrycznego TLC (długości fal, tryb absorpcji lub fluorescencji) i jego wizualizacji 

chemicznej z wykorzystaniem odczynników wywołujących (ocena chromatogramów w świetle 

widzianym oraz przy użyciu komory UV CAMAG - przy długościach fal 254 i 366 nm). Zdjęcia 

wybranych płytek chromatograficznych przedstawiają przykładowe różnice w widoczności 

plamek chromatograficzne przed i po wizualizacji (Rysunek 28).  
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Tabela 15 Zestawienie zastosowanej w badaniach metodyki, tj. układów chromatograficznych i sposób ich wizualizacji, oznaczania 

flawonoidów i kwasów fenolowych metodą chromatografii cienkowarstwowej w roślinnych surowcach kosmetycznych. Faza stacjonarna 

żel krzemionkowy 60 F254. Tabela uwzględnia skład fazy ruchomej, Rf, densytometryczną długości fal [nm], barwę plamek przed i po 

wizualizaji oraz czynnik wywołujący płytkę    

Analizowana 

grupa 

związków 

Faza ruchoma 
Wzorzec / 

literatura 
Rf 

Densytometria 

przy długości 

fali [nm] 

Wywołanie płytki 

Barwa plamki przed i po wywołaniu 

Przed wizualizacją Po wizualizacji 

 

Flawonoidy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

octan etylu: toluen: 

kwas mrówkowy 

7:3:1 

Rutyna     

[199] 

0,50 210 brak żółta 

(światło widzialne) 

żółta 

(światło widzialne) 

metanol: woda 

7:3 

Kwercetyna 

[200] 

0,71 360 1% 

roztwór 

metanolowy AlCl3 

żółta 

(światło widzialne) 

intensywna żółta (światło 

dzienne) 

toluen: octan etylu: 

kwas octowy 

34:15:1 

Naryngenina 

[201,202] 

0,85 320 

(fluorescencja) 

1% roztwór 

waniliny 

w 95% kwasie 

siarkowym 

ogrzać 5 min  

w 100ºC 

szaro-żółty (366nm) lub 

szare plamki (254nm) 

pomarańczowa plamka  

(światło dzienne) 

Apigenina  

[201,202] 

 

0,75 320 

(fluorescencja) 

ciemno brązowy (366nm) lub    

szare plamki (254nm) 

niewidoczna  

(światło dzienne) 

Katechina 

[201,202] 

0,6 320 kremowa plamka  

(światło widzialne) 

lub 

jasno szare plamki (254nm) 

intensywna fioletowo-

czarna plamka  

(światło dzienne) 

Katechiny 

hydrat 

[201,202] 

0,52 320 kremowa plamka (światło 

widzialne) 

lub  

jasno szare plamki (254nm) 

 

 

niewidoczna  

(światło dzienne) 
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Kwasy 

fenolowe  

toluen: octan etylu: 

kwas octowy 

34:15:1 

Kwas 

galusowy  

[201,202] 

0,45 320 1% roztwór 

waniliny 

w 95% kwasie 

siarkowym 

ogrzać 5 min  

w 100ºC 

beżowo-żółta plamka 

(światło widzialne)  

lub  

szara plamka (254nm)  

szara plamka  

(światło widzialne) 

Kwas 

kumarowy  

[201,202] 

0,75 320 

(fluorescencja) 

 

niebieski–fluoryzują 

(366nm) 

lub  

intensywne szare plamki 

(254nm) 

szara plamka  

(światło widzialne) 

Kwas 

ferulowy  

[201,202] 

0,76 320 

(fluorescencja) 

pomarańczowo-żółta (światło 

dzienne), 

intensywna fluoryzuje  

w barwie niebieskiej(366nm) 

lub 

szara plamka (254nm) 

szara plamka  

(światło widzialne) 

Kwas kawowy 

[201,202] 

0,66 320 beżowo-żółte (światło 

widzialne) 

fluoryzuje w barwie jasno 

błękitnej (366nm) 

lub 

szare plamki (254nm) 

intensywna brunatno-

szara barwa 

(światło widzialne) 
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Rysunek 28 Wybrane przykłady zwizualizowanych chromatogramów TLC  

(a) Oznaczanie rutyny w ekstrakcie ze skórki czerwonych winogron (próba nr 1, Tabala 15); 

faza ruchoma: octan etylu: toluen: kwas mrówkowy, 7: 3: 1 (v / v); wizualizacja w komorze UV 

CAMAG przy 254 nm i w świetle widzialnym. 

(b) Oznaczanie kwasu kumarowego w ekstrakcie z czerwonego wina (próbka nr 3, Tabela 15)  

i ekstrakcie z młodego jęczmienia (próbka nr 11, Tabela 15); faza ruchoma: toluen: octan etylu: 

kwas octowy, 34:15:1 (v/v); wizualizacja UV CAMAG przy 254 nm. 
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III.5.1.2 Wyniki i ich omówienie 

Flawonoidy i kwasy fenolowe występujące w badanych surowcach roślinnych 

przedstawiono w Tabeli 14. W Tabeli 15 podano wyniki przykładowego oznaczenia 

ilościowego flawonoidu - kwercetyny i kwasu fenolowego – kwasu kawowego.  

Próbki analizowane w tym badaniu przygotowano z dostępnych w handlu 

kosmetycznych surowców roślinnych (Tabela 14). Głównym kryterium wyboru surowców była 

oczekiwana wysoka zawartość związków fenolowych, a przede wszystkim wysoko cenionych 

przeciwutleniaczy (flawonoidów i kwasów fenolowych). Próbki surowców przygotowano  

w postaci 1% roztworów w metanolu (w / v), co gwarantowało dobrą rozpuszczalność tych 

substancji i ich stężenia analogiczne do tych stosowanych w preparatach kosmetycznych.  

Dobór wzorców flawonoidów i kwasów fenolowych opierał się na ich szczególnym 

znaczeniu w farmakoterpii i pielęgnacji skóry. Obecnie informacje na temat zawartości 

poszczególnych flawonoidów i kwasów fenolowych w surowcach kosmetycznych są słabo 

dostępne, ponieważ producenci wola określać całkowitą zawartość fenoli bez wyszczególniania 

poszczególnych związków. Pojawiające się zainteresowanie branży farmaceutycznej oraz 

kosmetycznej bardziej szczegółową charakterystyką surowców kosmetycznych wynika  

z nowego ekologicznego trendu w leczeniu i kosmetyce. Klienci często stają się odbiorcami 

niekompletnych informacji o składzie danego preparatu kosmetycznego czy suplementu  

w postaci lakonicznych stwierdzeń, np. "krem zawiera polifenole", "wysoką zawartość 

flawonoidów w jednej kapsułce" lub "aktywność wymiatania wolnych rodników dzięki 

fenolom". 

Identyfikacja i przykładowe oznaczenie ilościowe surowców kosmetycznych 

ukierunkowanych na wybrane flawonoidy i kwasy fenolowe (przedstawione w niniejszym 

badaniu) oparto na wynikach TLC. Po przetestowaniu różnych układów TLC 

zaproponowanych w literaturze, wybrano te dające najlepszy rozdział badanych próbek [119-

202]. Systemy te obejmowały płytki chromatograficzne pokryte żelem krzemionkowym F254  

i jedną z trzech różnych faz ruchomych. Wszystkie szczegóły dotyczące zastosowanej fazy 

ruchomej, trybu wizualizacji densytometrycznej (absorpcji lub fluorescencji), zastosowanej 

długości fali zależnej od docelowego związku i efektu wizualizacji podsumowano w Tabeli 15. 
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Dwa robocze przykłady zwizualizowanych chromatogramów (dla rutyny i kwasu kumarowego) 

przedstawiono na Rys. 28. Uzyskane wyniki potwierdzają zawartość związków z grupy 

flawonoidów i kwasów fenolowych w surowcach roślinnych powszechnie stosowanych  

w przemyśle kosmetycznym (tabela 16). Najwięcej badanych fenoli stwierdzono w ekstraktach 

z zielonej herbaty (siedem związków) i czerwonego wina (pięć związków). Wyniki te 

potwierdzają powszechną popularność tych dwóch ekstraktów w kosmetykach. Żaden  

z analizowanych wzorców fenoli nie został oznaczony w ekstraktach z soku mandarynkowego 

i bananowego. 
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Tabela 16 Próbki ekstraktów roślinnych stosowanych w preparatach kosmetycznych 

(stężenia roztworu w etanolu, 1% (w/v)) nazwy producentów / dystrybutorów online, 

flawonoidy i kwasy fenolowe znajdujące się w badanych próbkach oraz odniesienia do 

literatury. 

Nr Próbka Producent/Dystrybutor 
Oznaczony flawonoid 

i/lub kwas fenolowy 
Literatura 

1 Ekstrakt ze skórek 

winogron 

Natur Vit Chem Rutyna,  

kwas kumarowy  

[203]  

2 Ekstrakt z nasion 

winogron  

Kosmetyki Naturalne Rutyna, naryngenina,  

kwas kumarowy, kwas ferulowy 

[204] 

3 Ekstrakt  

z czerwonego wina 

Kosmetyki Naturalne Rutyna, apigenina, kwercetyna, 

kwas kumarowy, kwas ferulowy 

[205] 

4 Ekstrakt z soku  

z granatów 

Kosmetyki Naturalne Kwercetyna 

 

[206] 

5 Ekstrakt ze skórek 

granatów 

Kosmetyki Naturalne Rutyna,  

kwas galusowy, kwas kumarowy, 

kwas ferulowy 

[206] 

6 Ekstrakt z soku 

malinowego  

Kosmetyki Naturalne Rutyna  [207, 208] 

7 Ekstrakt z soku 

truskawkowego 

Kosmetyki Naturalne Kwercetyna,  

kwas kumarowy  

[208, 209] 

8 Ekstrakt z soku 

borówkowego 

Kosmetyki Naturalne  Kwas ferulowy  [210] 

9 Ekstrakt z soku 

bananowego 

Kosmetyki Naturalne n.w. [209] 

10 Ekstrakt z soku 

mandarynkowego  

Kosmetyki Naturalne n.w. [211] 

11 Ekstrakt z młodego 

jęczmienia  

Kosmetyki Naturalne Rutyna, apigenina, katechina, 

kwas kumarowy, kwas ferulowy 

[212]  

12 Ekstrakt z zielonej 

kawy 

Natur Vit Chem Rutyna, katechina, katechiny 

hydrat 

kwas kawowy 

[213] 

13 Ekstrakt z zielonej 

herbaty  

Kosmetyki Naturalne Kwercetyna, katechina, katechiny 

hydrat,  

kwas galusowy, kwas kumarowy, 

kwas ferulowy, kwas kawowy 

[213] 

n.w. - nie wykryto   
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Oznaczenie ilościowe kwercetyny i kwasu kofeinowego (jako wybranych 

przedstawicieli z grupy flawonoidów i kwasów fenolowych) zostało przeprowadzone na 

podstawie odpowiednich krzywych kalibracyjnych (Rys. 29), przygotowanych przy użyciu 

standardów kwercetyny i kwasu kawowego. Równanie krzywej kalibracji dla kwercetyny jest 

równe y=24,96x+74,22 (współczynnik korelacji, r=0,988 i odchylenie standardowe, 

SD=0,675). Odpowiednie wartości LOD i LOQ dla kwercetyny wynoszą 0,101 i 0,306 μg 

/plamka-1. Analogiczne dla kwasu kawowego równanie krzywej kalibracji wynosi y=136,9x 

+716,6 (współczynnik korelacji, r=0,984 i odchylenie standardowe, SD=0,887). Odpowiednie 

wartości LOD i LOQ dla kwasu kawowego wynoszą 0,021 i 0,065 μg /plamka-1/. Wyniki 

oznaczenia ilościowego kwercetyny i kwasu kawowego w badanych surowcach 

kosmetycznych, podsumowano w Tabeli 17. Według przedstawionych wyników największe 

ilości kwercetyny znaleziono w ekstraktach ze skórki i soku z granatu, natomiast nie została 

ona oznaczona w ekstrakcie z zielonej kawy. Kwas kawowy znaleziono tylko w ekstraktach  

z zielonej herbaty i zielonej kawy, nie oznaczono go w pozostałych próbkach. 

 

Rysunek 29 Krzywe wzorcowe dla kwercetyny i kwasy kawowego. 
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Tabela 17 Ilościowe oznaczenie kwercetyny i kwasu kawowego w wybranych próbkach, 

w przeliczeniu na 1 gram liofilizowanego ekstraktu roślinnego. 

Nr Próbka 

Kwercetyna 

(± SD) 

[mg g-1] 

Kwas kawowy 

(± SD) 

[mg g-1] 

5 Ekstrakt ze skórek granatów 2.00 (±0.358) n.w. LOD =0,021 

4 Ekstrakt z soku z granatów 1.94 (±0.24) n.w. LOD =0,021 

2 Ekstrakt z nasion winogron  1.50 (±0.11) n.w. LOD =0,021 

13 Ekstrakt z zielonej herbaty  1.01 (±0.16) 0.60 (±0.12) 

3 Ekstrakt z czerwonego wina 0.19 (±0.10) n.w. LOD =0,021 

7 Ekstrakt z soku 

truskawkowego 

0.11 (±0.08) n.w. LOD =0,021 

12 Ekstrakt z zielonej kawy n.w. 
LOD=0,101

 0.48 (±0.10) 

Numery próbek zgodnie z Tabelą 15.  

n.w. nie wykryto 

 

Ilościowe wyniki przedstawione w tym badaniu nie mogą być bezpośrednio porównane 

z wynikami zaczerpniętymi z literatury, ponieważ nie ma dostępnych źródeł na temat 

oznaczania flawonoidów lub kwasów fenolowych zawartych w surowcach kosmetycznych 

techniką TLC. W związku z tym wyniki przedstawione w tym badaniu można porównać tylko 

z danymi uzyskanymi dla soków i / lub ekstraktów pochodzących z produktów naturalnych. 

Ciekawym przykładem jest badanie dotyczące oznaczania kwercetyny w suszonych liściach 

herbaty Yerba mate [214]. Ustalona zawartość kwercetyny w tych liściach wynosiła 2,2 mg/g, 

co stanowi dwukrotność ilości tego flawonoidu w liofilizowanym ekstrakcie z zielonej herbaty. 

Dodatkowo należy wziąć pod uwagę, że te dwie próbki różnią się botanicznie, a produkty 

ilościowe zostały poddane różnej obróbce wstępnej (wysuszone liście w porównaniu  

z liofilizowanym ekstraktem ziołowym). 
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Zastosowanie bardziej zinstrumentalizowanych technik chromatograficznych  

(w pierwszej kolejności HPLC-DAD lub LC-MS) pozwala na identyfikację znacznie większej 

ilości flawonoidów i kwasów fenolowych niż TLC, ze względu na wyższą czułość 

nowoczesnych technik. Techniką TLC w ekstrakcie ze skórek winogron stwierdzono tylko 

rutynę i kwas ferulowy, natomiast przy zastosowaniu HPLC z różnymi detektorami 

stwierdzono ponadto zawartość kwas galusowego i katechiny [203,215]. W ekstrakcie  

z owoców malin metodą TLC, oznaczono rutynę, podczas gdy analiza owoców malin metodą 

RP-HPLC wykazała także kwasy kawowy, kumarowy i ferulowy, ale nie wykazała rutyny. Co 

więcej, opisana w innym źródle analiza HPLC-DAD owoców malin wykazała dodatkowo 

obecność kwercetyny [207,209]. Istnieje rozbieżności między wynikami przeprowadzonej 

analizy TLC a wynikami zaczerpniętymi z literatury. Kolejny rozważany przykład to sok  

z granatów. Za pomocą TLC udało się zidentyfikować w tym surowcu kwercetynę, podczas 

gdy inne źródło donoszą o dodatkowej obecności katechiny, kwasu galusowego, a także innych 

kwasów fenolowych [206]. Według raportu literaturowego opartego na wynikach HPLC [210] 

ekstrakt z borówek zawiera kwasy: ferulowy, kawowy i kumarynowy, kwercetynę, a także inne 

kwasy fenolowe, podczas gdy w niniejszym badaniu zidentyfikowano tylko kwas ferulowy.  

Samokrytycyzm w ujęciu tych analiz doprowadza do stwierdzenia, iż identyfikacja na 

podstawie porównywania wartości Rf  dla wzorca i plamki na chromatogramie przy uzżyciu 

jednego układu chromatograficznego nie jest w 100% pewna. Takie oznaczenie można 

zastosować do szybkich analiz w celu oznaczenia jakościowego aczkolwiek do oznaczeń 

precyzyjniejszych wymagana jest bardziej zaawansowana metoda, mi.n.: HPLC.  

Można jednak sformułować ostateczne stwierdzenie, że identyfikacja flawonoidów  

i kwasów fenolowych przy użyciu TLC przedstawionych w tym badaniu pozostaje w zgodności 

z wynikami uzyskanymi przy użyciu innych technik chromatograficznych (jak to pokazano  

w Tabeli 13. Ponadto metodą TLC jest prosta, bardzo tania i szybka w porównaniu do bardziej 

zinstrumentalizowanych technik analitycznych i można ją zastosować jako metodę wstępnego 

oznaczania jakościowego surowców kosmetycznych. Zastosowanie tej techniki na pewno nie 

wpłynie znacznie na koszt oznaczanych tą metodą kosmetycznych surowców roślinnych, 

natomiast producentom i konsumentom zapewni pewność zawartości pożądanej substancji 

czynnej w produkcie. 
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III.5.2 Oznaczanie barwników z grupy antocyjanin i antocyjanidyn 

metodą TLC 

III.5.2.1 Metodyka badań 

Analizowane próbki 

Materiał badawczy stanowiły próbki przygotowane z 

- soków 100%, pasteryzowancyh, bez cukru, dostępnych w aptekach (Herbapol, Oleofarm). 

Soki aroniowy, malinowy, z czarnego bzu, jagodowy, żurawinowy, granatowy. Roztwory 

etanolowe 25%. 

- soków wykonanych metodą domową, słodzonych, pasteryzowanych (rok zbioru 2014). 

Soki domowe z aronii, bzu czarnego, maliny, jagód (rok zboriu 2014). Roztwory etanolowe 

25%. 

- soków dostępnych w dyskoncie spożywczym (Netto), słodzonych, zawierających około 

1-2% soku naturalnego. Soki malinowy i winogronowy. Roztwory etanolowe 25%. 

- naparów z suszu roślinnego, m.in. z kwiatu hibiskusa i owocu borówki (Karwon, Gostyń). 

Napary przygotowywano zalewając 2 g suszu roślinnego 200 ml wody o temp. 100 °C. 

Naparzano pod przykryciem przez okres 30 minut. Następnie napar przesączano przez filtr 

bibułowy. 

Próbki przechowywano w lodówce do 24 godzin. W przypadku analizy TLC barwników 

przygotowano roztwory etanolowe soków 25% (v/v). Rozpuszczanie wspomagano 

ultradźwiękami przez 30 minut.  

Metodyka przygotowanie chromatogramów do oznaczania wybranych barwników 

Analiza metodą chromatografii cienkowarstwowej została przeprowadzona na 

płytkach pokrytych warstwą mikrokrystalicznej celulozy (20 cm  20 cm, nr kat. 1.05730, 

Merck, Darmstadt, Niemcy). Podczas badań wszystkie wzorce fitochemiczne i przetwory 

owocowe trzymano w chłodnym, ciemnym miejscu (ze względu na ich wrażliwość na 

światło). Chromatogramy analizowano przy użyciu komory UV CAMAG przy długości 

fali λ = 254 nm (CAMAG, Muttenz, Szwajcaria).  
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Wzorce barwników roślinnych (pelargonidynę, cyjaninę, keracyjaninę 

i delfinidynę) przygotowano przez odważenie porcji (1 mg) odpowiednich związków, 

umieszczając je w 100 ml kolbie kalibracyjnej i uzupełniając ją do kreski metanolem. 

Próbki badanego materiału roślinnego nanoszono na płytki chromatograficzne w porcjach 

1 μ - 15 μl (w zależności od zawartości w nich antocyjanów). Rozwijanie chromatogramów 

prowadzono w standardowych, pionowych komorach chromatograficznych.. Ostatecznie 

wybrano dwie fazy ruchome, zapewniające najlepsze wyniki rozdziału próbek. 

Faza ruchoma pierwsza (F1): stężony kwas chlorowodorowy -  80% kwas 

mrówkowy - woda, 9:46:90 (v / v / v). Odleglośc rozwijania 18 cm, wstępne nasycanie 

komory chromatograficznej, 20 min. Fazę F1 zastosowano do oznaczania pelargonidyny 

w badanych próbkach roślinnych [216]. Po wysuszeniu płytki analizowano w świetle 

dziennym, oraz w śwetle UV przy długości fali 264 i 366 nm. Ponadto chromatogramy 

wywoływano w parach amoniaku. 

Faza ruchoma druga (F2) - 80% kwas mrówkowy – woda – n-butanol, 16:19:65  

(v / v / v). Odelgłość rozwijania 8 cm, nasycanie komory chromatograficznej 20 minut. 

Fazę F2 zastosowano do oznaczania cyjaniny, keracyniny i delfinidyny. Po wysuszeniu 

chromatogramy analizowano w świetle dziennym, świetle UV (przy 264 nm), a także 

wizualizowano je w parach amoniaku (w środowisku zasadowym pigmenty roślinne 

zmieniają barwę z różowej lub czerwonej na niebieski lub granatowy).  

Szczegóły dotyczące chromatograficznych koloru wzorców w trybie wizualizacji 

chroamtogramów zestawiono w Tabeli 18. 

III.5.2.2 Wyniki i ich omówienie 

Podstawowym kryterium doboru soków owocowych i naparów roślinnych do tego 

badania było ich znaczenie dla branży kosmetycznej, farmaceutycznej i spożywczej, a także 

ich przynależność do grupy uznanych ekologicznych trendów. Ponadto, celowo wybrano tak 

zwane czerwone owoce i czerwony kwiat, ponieważ sam ich kolor silnie sugeruje obecność 

barwników antocyjanowych, które wzmacniają walory estetyczne odpowiednich wyrobów 

spożywczych i kosmetycznych. W badaniach uwzględniono domowe soki owocowe  
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i pasteryzowane soki owocowe zakupione w lokalnej aptece i lokalnym sklepie dyskontowym 

oraz napary z suszonych roślin dostępne w lokalnej aptece.  

Po pierwsze, dla próbek czterech wzorców fitochemicznych opracowano układy 

chromatograficzne przy użyciu faz ruchomych F 1 (pelargonidyna) i F 2 (cyjanina, keracyjanina  

i delfinidyna). Opracowanie miało na celu ustalenie odpowiednich wartości współczynnika 

opóźnienia (Rf) w stosowanych systemach chromatograficznych oraz ustalenie kolorów pasm 

chromatograficznych w zależności od trybu wizualizacji. Uzyskane wyniki zestawiono  

w Tabeli 18. Następnie analizowano 15 soków owocowych i naparów roślinnych za pomocą 

TLC, w celu identyfikacji pelargonidyny, cyaniny, keracyanin i delfinidyny przy użyciu  

zewnętrznych wzorców fitochemicznych. Opis piętnastu próbek i uzyskane wyniki jakościowe 

podano w Tabeli 18. Ponadto w tabeli tej zestawiono przegląd literaturowy potwierdzający 

występowania czterech analizowanych pigmentów roślinnych w analogicznych próbkach 

botanicznych. Na rysunku 29 pokazano przykład identyfikacji dwóch barwników roślinnych 

(cyjaniny i keracyjaniny) w wybranych próbkach (nr 8, 11 i 15) metodą wzorca zewnętrznego 

(tj. poprzez porównanie wartości Rf), dla próbek wzorców barwników roślinnych  

i odpowiednich pasm w badanych próbkach. Na rysunku 30 (a) przedstawiono schemat 

blokowy, w którym piętnaście badanych próbek ułożono w malejącej kolejności pod względem 

liczby zidentyfikowanych pigmentów roślinnych. 
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Tabela 18 Wybrane barwniki roślinne (pelargonidyna, cyjanina, keracyanina i delfinidyna) zyjdentyfikowane w badanych sokach  

i naparach (hm - domowy, f -apteka, d, dyskont, n - napar) oraz dane literaturowe dotyczące roślinnych pigmentów występujących  

w analogicznych surowcach. Pogrubioną czcionką ozaznaczono pigmenty roślinne oznaczone w badaniu i opisane w literaturze. 

Nr 

próbki 

Rodzaj 

próbki 
Pelargonidyna 

Cyjanina  

(3,5-di-O-

glukozyd 

cyjanidyny) 

Keracyjanina 

(3-O-

rutynozyd 

cyjanidyny) 

Delfinidyna 
Barwnik roślinny 

(literatura) 
Literatura 

1 Malina (hm) - - - - 
pelargonidyna, 3-O-glukozyd cyjanidyny, 

cyjanidyno 3-O-glukozylo-rutozyd, 3-O-rutynozyd 

cyjanidyny, 3-O-soforozyd cyjanidyny 

[218, 219, 

220] 
2 Malina (f) - + - - 

3 Malina (d) - - - - 

4 Czarny bez 

(hm)  
- + - + 

3-O-glukozyd cyjanidyny, 3,5-di-O-glukozyd 

cyjanidyny, 3-O-rutynozyd cyjanidyny, 3-O-

sambubiozyd cyjanidyny, cyjanidyno 3-O-

sambubiozyd-5-O-glukozyd, delfinidyna, 

peonidyna  

[219, 221, 

222, 223]  

5 Czarny bez 

(f) 
+ + + - 

6 Czarny bez 

(f, n)  
+ + + + 

7 Borówka 

(hm) 
- + + + 

3-O-glucozyd cyjanidyny, cyjanidyn 3-O-(6''-

acetylogalaktozyd), cyjanidyn 3-O-(6''-

acetyloglukozyd), 3-O-arabinozyd cyjanidyny, 

delfinidyna, malwidyna, peonidyna, petunidyna 

[219, 223, 

224, 225] 

8 Borówka (f, 

n) 
+ + + - 
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9 Aronia (hm) - + - + 
3-O-glukozyd cyjanidyny, 3-O- arabinozyd 

cyjanidyny, cyanidin 3-O-galactoside, 3-O-

ksylozyd cyjanidyny 

[216, 219, 

226] 
10 Aronia (f) + - + + 

11 Aronia (f, n) + - + + 

12 Żurawina (f) - - - - 3-O-glukozyd cyjanidyny, 3-O-arabinozyd 

cyjanidyny, 3-O-galaktozyd cyjanidyny, 

delfinidyna, peonidyna 

[219, 

227] 

13 Granat (f) - - - - 3-O-glukozyd cyjanidyny, 3,5-di-O-glukozyd 

cyjanidyny, delfinidyna, pelargonidyna 

[219, 

228] 

14 Ciemne 

winogrona 

(d) 

- - - - cyjanidyn 3-O-(6''-acetyloglukozyd), 3-O-(6''-p-

kumaroilo-glukozyd) cyjanidyny, 3-O-glukozyd 

cyjanidyny, delfinidyna, malwidyna, 

pelargonidyna, petunidyna  

[219, 227, 

229] 

15 Kwiat 

hibiscusa  

(f, n) 

+ + + - 

cyjanidyna, delfinidyna, peonidyna 

[229] 

+  zidentyfikowany związek , - nie oznaczony związek 
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Rysunek 30 Identyfikacja cyjaniny i keracyjaniny w próbkach nr 8, 11 i 15 (Tabela 19) 

względem wzorca. Faza stacjonarna: celuloza; faza ruchoma: F 2 (stężony kwas 

chlorowodorowy -  80% kwas mrówkowy - woda, 9:46:90 (v / v / v)).  

 

Rysunek 31 Zestawienie piętnastu badanych próbek pod względem liczby 

zidentyfikowanych barwników roślinnych. 
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Rysunek 32 Densytogramy zarejestrowane przy λ = 580 nm; A, wzorzec cyjaniny; B, 

wzorzec keracyjaniny; C, napar z suszu owoców borówki (próbka nr 8). 
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III.6 Analiza właściwości antyoksydacyjnych wybranych 

surowców roślinnych metodami spektrofotmetrycznymi  

UV Vis 

 

Analizowane próbki 

Materiał badawczy stanowiły:  

- soki 100%, pasteryzowane, bez cukru, dostępne w aptekach (Herbapol i Polska). Soki 

aroniowy, malinowy, z czarnego bzu, jagodowy, żurawinowy, granatowy. Roztwory wodne 

25%. 

- soki wykonane metoda domową, słodzone, pasteryzowane (rok zbioru 2014). Soki 

domowe z aronii, bzu czarnego, maliny, jagód (rok zboriu 2014). Roztwory wodne 25%. 

- soki dostępne w dyskoncie spożywczym (Netto), słodzone, zawierające około 1-2% soku 

naturalnego. Soki malinowy i winogronowy. Roztwory wodne 25%. 

- napary z suszu roślinnego, m.in. z kwiatu hibiskusa i owocu borówki (Karwon, Gostyń). 

Napary przygotowywano zalewając 2 g suszu roślinnego 200 ml wrzącej wody. Parzano 

pod przykryciem przez okres 30 minut.  

- surowce roślinne do produkcji kosmetyków (dystrybutor: Zrób sobie krem). Stan 

skupienia stały (liofilizaty) roztwory wodne i etanolowe lub wodno-etanolowe 1%. 

Rozpuszczanie wpsomagano ultradźwiękami przez 30 min. 

- wina czerwone (Francja, Polska, Afryka Południowa). 

Próbki przesączano przez filtr bibułowy i przechowywano w lodówce do 24 godzin. 

Sporządzenie krzywych wzorcowych  

Właściwości antyoksydacyjne ekstraktów analizowanych metodami 

spektrofotometrycznymi mierzono względem kwasu galusowego. Do sporządzenia krzywych 

wzorcowych użyto roztworu kwasu galusowego o stężeniu 0,01%. Przygotowano go poprzez 

rozpuszczenie 0,5 g kwasu galusowego w 4,5 ml alkoholu etylowego oraz roztworzenie 

powstałej mieszaniny w wodzie redestylowanej, zachowując całkowitą objętość równą 50 ml. 

Do sporządzenia krzywej wzorcowej otrzymany wcześniej rozwór 100-krotnie rozcieńczono. 

Roztwór wzorcowy przechowywano w lodówce. 
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W zależności od zastosowanej metody spektrofotometrycznej (ABTS, DPPH, FC, 

FRAP, CUPRAC) w kolbach miarowych przygotowano serię roztworów wzorcowych poprzez 

zmieszanie stałej objętości odpowiednich odczynników (w sposób analogiczny do sposobu 

przygotowania próbek wykonywanych w celu pomiaru właściwości antyoksydacyjnych 

badanych ekstraktów pochodzenia roślinnego) oraz dodanie wzrastających ilości roztworu 

kwasu galusowego. Przy zachowaniu odpowiednich warunków i określonych wartości długości 

fali zmierzono absorbancje roztworów wzorcowych. Na podstawie uzyskanych wartości 

sporządzono krzywe wzorcowe. 

Dla poszczególnych metod wyznaczono liniowość oraz wartości granic wykrywalności 

i oznaczalności. Liniowość jest to przedział zawartości analitu, dla którego sygnał wyjściowy 

urządzenia pomiarowego jest proporcjonalny do tej zawartości. Granice wykrywalności  

i oznaczalności dla poszczególnych metod zestawiono w tabeli 19. 

Tabela 19. Granice wykrywalności i oznaczalności kwasu galusowego dla 

poszczególnych metod analitycznych. 

 

Metoda 
Równanie krzywej 

kalibracyjnej 

Współczynnik 

determinacji 

R2 

LOD LOQ 

(mg/ml) (mg/ml) 

FRAP y = 135,793x + 0,029 1,000 0,00001336 0,0000401 

CUPRAC y = 58,097x +0,085 1,000 0,000315 0,000945 

F-C y = 12,52x -0,0068 1,000 0,0116 0,0348 

ABTS y = -50,0866x + 0,7416 0,9987 0,002767 0,008302 

DPPH y = -242,3642x + 0,6999 0,9986 0,002737 0,008210 

 

Wyniki uzyskane w badaniu przeliczono na równoważnik mg kwasu galusowego w 100 

ml roztworu ekstraktu/ wina/ naparu/ soku. Uzyskane dane przedstawiono w tabelach. 
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III.6.1 Spektrofotometria UV-Vis z zastosowaniem odczynnika DPPH 

Przygotowanie roztworu DPPH 

Przygotowano metanolowy roztwór  DPPH o stężeniu 6x10-5 mol/l. Otrzymany 

roztwór rozcieńczano metanolem do uzyskania A=0,70 przy długości fali λ=515 nm. Roztwór 

DPPH przechowywano w ciemnym miejscu, w temperaturze pokojowej. 

 

Sporządzenie próbki do analizy metoda DPPH 

• do 3,6 ml roztworu DPPH dodano 100 μl roztworu (badana próbka  

w odpowiednim rozcieńczeniu metanolem) 

• próbki przechowywano bez dostępu światła na 40 min, temp. pokojowa 

• absorbancję próbek mierzono przy długości fali λ=515 nm względem metanolu 

jako roztworu odniesienia [154,214,218, 230,232] 

 

 

Rysunek 33. Krzywa wzorcowa dla metody DPPH. 
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Rysunek 34. Przykladowy fragment widma UV próbki naparu borówki czernicy 

λ=515nm A=0,668. 

Wyniki i omówienie  

Wyniki otrzymane w badaniu próbek metodą DPPH zestawiono w tabelach 20-23. 

Tabela 20 Zawartość przeciwutleniaczy w naparach z suszu roślinnego w przeliczeniu 

na zawartość mg kwasu galusowego (KG) w 100 ml próbki, oznaczona metodą DPPH. 

Numer 

próbki 
Badana próbka 

Średnia 

zawartość 

antyoksydantów 

[mg/100ml 

roztworu] 

RSD 

[%] 

1 Borówka czernica 1,44 ± 0,04 2,43 

2 Owoc aronii 4,71 ± 0,11 2,25 

3 Kwiat hibiskusa 9,61 ± 0,09 0,93 

4 Bez czarny 4,46 ± 0,07 1,58 
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Tabela 21 Zawartość przeciwutleniaczy w winach w przeliczeniu na zawartość mg 

kwasu galusowego (KG) w 100 ml wina, oznaczona metodą DPPH. 

Numer 

próbki 
Badana próbka 

Średnia zawartość 

antyoksydantów 

[mg/100ml roztworu] 

RSD 

[%] 

1 Wino 1 29,82 ± 0,28 0,95 

2 Wino 2 33,57 ± 0,07 0,19 

3 Wino 3 33,95 ± 0,10 0,29 

4 Wino 4 19,46 ± 0,06 0,29 

5 Wino 5 32,71 ± 0,21 0,63 

6 Wino 6 22,33 ± 0,11 0,50 

7 Wino 7 15,31 ± 0,21 1,35 

 

W przypadku metody DPPH, w której stabilny wolny rodnik zostaje wygaszony, przez 

antyoksydanty zawarte w badanej próbce największą moc antyoksydacyjną wśród naparów 

wykazywał kwiat hibiskusa (DPPH 9,61mg/100ml).  Metodą DPPH oznaczono potencjały 

antyoksydacyjne dla próbki wina 2 (33,57 mg/100ml) oraz dla próbki wina 3 (33,95mg/100ml). 
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Tabela 22 Zawartość przeciwutleniaczy w sokach w przeliczeniu na zawartość mg 

kwasu galusowego (KG) w 100 ml soku, oznaczona metodą DPPH. 

Numer 

próbki 
Badana próbka 

Średnia zawartość 

antyoksydantów 

[mg/100ml 100% soku] 

RSD 

[%]  

1 Sok z aronii (Herbapol) 3,03 ± 0,01 2,54 

2 Sok z aronii (domowy) 7,81 ± 0,52 0,47 

3 Sok z malin (Dyskont 

spożywczy) 

2,67 ± 0,31 1,34 

4 Sok z malin (domowy) 7,29 ± 0,13 0,35 

5 Sok z malin (Oleofarm) 5,64 ± 0,46 0,54 

6 Sok z granatu (Oleofarm) 3,55 ± 0,04 0,66 

7 Sok z czarnego bzu (Oleofarm) 0,85 ± 0,23 2,87 

8 Sok z winogron (Dyskont 

spożywczy) 

0,19 ± 0,16 7,84 

9 Sok z jagód (domowy) 4,15 ± 0,21 1,33 

10 Sok z aronii (Oleofarm) 9,30 ± 0,47 0,41 

11 Sok z żurawiny (Oleofarm) 3,46± 0,08 1,79 

 

Badania przeprowadzone metodą DPPH wykazały, że sok z aronii (Oleofarm) jest 

najbogatszym źródłem antyoksydantów spośród wszystkich badanych soków. Nieco mniejsza 

zawartość tych związków została oznaczona w domowch sokach z malin i aronii. 

Zdecydowanie najmniej zasobne w przeciwutleniacze okazały się soki z winogron i czarnego 

bzu (Oleofarm), w których ilość tych bioaktywnych związków wynosi poniżej 1 mg/100ml 

soku (Tabela 22). 
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Tabela 23 Zawartość przeciwutleniaczy w ekstraktach (surowcach kosmetycznych)  

w przeliczeniu na zawartość mg kwasu galusowego (KG) w 100 ml roztworu ekstraktu, 

oznaczona metodą DPPH. 

Numer 

próbki 
Badana próbka 

Średnia zawartość 

antyoksydantów 

[mg/100ml roztworu] 

RSD  

[%] 

1 Owoce żurawina 3,09 ± 0,010 0,37 

2 Owoce jagody 18,27 ± 0,12 0,63 

3 Orzechy ziemne 8,20 ± 0,05 0,60 

4 Zielona kawa 16,68 ± 0,05 0,27 

5 Czerwone wino 32,20 ± 0,12 0,39 

6 Nasiona winogron 40,93 ± 0,38 0,93 

7 Sok granatu 40,17 ± 0,28 0,70 

8 Skórki granatu 34,99 ± 0,24 0,68 

9 Owoce malin 2,78 ± 0,06 2,21 

10 Sok borówki czarnej 8,04 ± 0,17 2,08 

11 Skórki z winogron 69,40 ± 0,46 0,66 

12 Sok z truskawek 0,06±0,00 1,66 

 

Wyniki analiz przeprowadzonych metodą DPPH dowiodły, iż największa zawartość 

przeciwutleniaczy występuje w ekstrakcie ze skórek winogron (Tabela 23). Z kolei ekstrakt  

z soku truskawki posiada zdecydowanie najmniejszą zawartość antyoksydantów.  
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III.6.2 Spektrofotometria UV-Vis z zastosowaniem odczynnika ABTS 

Przygotowanie roztworu ABTS 

Odważono 0,1920 g ABTS oraz 0,0343 g nadsiarczanu potasu, przeniesiono substancje 

ilościowo do kolby miarowej do pojemności 50 ml. Roztwór pozostawiono w ciemnym miejscu 

na 16 h. Po upływie tego czasu roztwór ABTS rozcieńczano metanolem do uzyskania 

absorbancji A =0,75 przy długości fali λ=734 nm. 

Sporządzenie próbki do analizy metodą ABTS 

• do 5 ml roztworu ABTS dodano 50 μl roztworu (próbka w odpowiednim 

rozcieńczeniu z metanolem) 

• przygotowane próbki odtsawiono w ciemne miejsce na 10 min, temp. pokojowa 

• absorbancja próbek mierzona przy λ=734 nm [148,157,230]. 

 

 

Rysunek 36 Krzywa wzorcowa dla metody ABTS. 
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Rysunek 37 Przykladowy fragment widma UV próbki wina nr 3 λ=735 nm A=0,263. 

 

Wyniki i omówienie 

Wyniki otrzymane w badaniu próbek metodą ABTS zestawiono w tabelach 24-23. 

Tabela 24 Zawartość antyoksydantów w naparach w przeliczeniu na zawartość mg 

kwasu galusowego (KG) w 100 ml naparu z szuszu roślinnego oznaczona metodą ABTS. 

Numer 

próbki 
Badana próbka 

Średnia zawartość 

antyoksydantów 

[mg/100ml roztworu] 

RSD 

[%] 

1 Borówka 

czernica 

21,85 ± 0,47 2,15 

2 Owoc aronii 50,54 ± 1,42 2,81 

3 Kwiat hibiskusa 84,73 ± 0,41 0,49 

4 Bez czarny 55,02 ± 0,23 0,42 

 

W metodzie ABTS, w której zostaje wygaszony stabilny wolny rodnik, poprzez 

antyoksydanty zawarte w badanej próbce największą wartość w przeliczeniu na zawartośc 

kwasu galusowego wśród naparów wykazywał kwiat hibiskusa (ABTS 84,73mg/100ml).  

Największą wartość wymiatania wolnych rodników spośród win przebadanych metodą ABTS 

miało wino nr 1 (414,50mg/100ml).   
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Tabela 25 Zawartość antyoksydantów w winach w przeliczeniu na zawartość mg kwasu 

galusowego (KG) w 100 ml winach oznaczona metodą ABTS. 

Numer 

próbki 

Badana próbka Średnia zawartość 

antyoksydantów 

[mg/100ml wina]  

RSD 

[%] 

1 Wino 1 414,50 ± 3,85 0,93 

2 Wino 2 321,11 ± 1,31 0,41 

3 Wino 3 292,39 ± 1,44 0,49 

4 Wino 4 157,76 ± 0,93 0,59 

5 Wino 5 226,84 ± 0,38 0,17 

6 Wino 6 197,74 ± 1,39 0,7 

7 Wino 7 146,01 ± 1,60 1,1 

 

W tabeli 25 zestawiono wyniki oznaczeń zawartości przeciwutleniaczy w winach 

badanych metodą ABTS. Wartości antyoksydantów oznaczonych tą metodą są o rząd większe 

w porównaniu z poprzednimi metodami. Fakt ten tłumaczą dwie przyczyny. Mianowicie, 

metoda ABTS pozwala na oznaczenie zarówno przeciwutleniaczy hydrofobowych jak  

i hydrofilowych. Ponadto w wyniku reakcji flawonoidów z wolnymi rodnikami dochodzi do 

powstania szybko reagujących z rodnikiem ABTS silnych antyoksydantów. Powyższe dwa 

czynniki należy traktować jako przyczynę podwyższonych wartości wyników [148]. 
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Tabela 26 Zawartość antyoksydantów w sokach w przeliczeniu na zawartość mg kwasu 

galusowego (KG) w 100 ml soku wyznaczona metodą ABTS. 

Numer 

próbki 
Badana próbka 

Średnia zawartość 

antyoksydantów 

[mg/100ml 100% soku] 

RSD 

[%] 

1 Sok z aronii (Herbapol) 0,00  ± 0,04 0,93 

2 Sok z aronii (domowy) 0,01 ± 0,93 0,64 

3 Sok z malin (Dyskont 

spożywczy) 

0,08 ± 0,04 2,23 

4 Sok z malin (domowy) 0,03 ± 0,07 0,33 

5 Sok z malin (Oleofarm) 0,16 ± 0,10 0,74 

6 Sok z granatu (Oleofarm) 0,01 ± 0,86 2,22 

7 Sok z czarnego bzu 

(Oleofarm) 

0,01 ± 0,45 2,91 

8 Sok z winogron (Dyskont 

spożywczy) 

0,03 ± 0,83 3,29 

9 Sok z jagód (domowy) 0,04 ± 0,06 0,80 

10 Sok z aronii (Oleofarm) 0,01 ± 0,20 0,48 

11 Sok z żurawiny 

(Oleofarm) 

0,01 ± 0,02 0,11 
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Tabela 27 Zawartość przeciwutleniaczy w ekstraktach (surowcach kosmetycznych)  

w przeliczeniu na zawartość mg kwasu galusowego (KG) w 100 ml roztworu ekstraktu 

wyznaczona metodą ABTS. 

Numer 

 próbki 
Badana próbka 

Średnia zawartość 

antyoksydantów 

[mg/100ml roztworu] 

RSD  

[%] 

1 Owoce żurawiny 23,45 ± 0,14 0,58 

2 Owoce jagody 170,53 ± 1,41 0,82 

3 Orzechy ziemne 57,48 ± 0,46 0,79 

4 Zielona kawa 105,26 ± 0,73 0,69 

5 Czerwone wino 254,28 ± 1,13 0,45 

6 Nasiona winogron 274,37 ± 1,80 0,66 

7 Sok granatu 225,98 ±1,92 0,85 

8 Skórki granatu 245,65 ± 0,81 0,33 

9 Owoce malin 27,29 ± 0,34 1,23 

10 Sok borówki czarnej 67,51 ± 0,88 1,31 

11 Skórki winogron 514,94 ± 1,09 0,21 

12 Sok truskawek 2,18 ± 0,05 2,1 

 

Zawartości antyoksydantów w ekstraktach kosmetycznych badanych metodą ABTS 

zostały zestawione w tabeli 27. Badania pokazują, że największa zawartość przeciwutleniaczy 

występuje w ekstrakcie ze skórek winogron. Znaczącą choć nie największą zawartością 

przeciwutleniaczy charakteryzują się kolejno ekstrakty z: nasion winogron, czerwonego wina, 

skórek i soku granatu. Ekstrakt z soku truskawki posiada zdecydowanie najmniejszą zawartość 

antyoksydantów spośród wszystkich ekstraktów będących przedmiotem tych badań [148]. 
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III.6.3 Spektrofotometria UV-Vis meotdą FRAP 

Przygotowanie roztworu TPTZ (2,4,6-tripirydylo-S-tiazyna) 

Odważono 0,1562 g TPTZ, i przeniesiono ilościowo do kolby miarowej o pojemności 

50 ml. Kolbę dopełniono do kreski 0,04 M kwasem solnym (HCl). 

Przygotowanie buforu octanowego o pH= 3,6 

Do kolby miarowej o pojemności 1000 ml odmierzono 16 ml 0,02 M kwasu octowego 

(CH3COOH), następnie do tej kolby przeniesiono ilościowo 3,1 g 0,02 M roztworu 

trójwodnego octanu sodu (CH3COONa • 3H2O) i uzupełniono do kreski wodą destylowaną.  

Przygotowanie roztworu sześciowodnego chlorku żelaza (III) (FeCl3• 6H2O) 

1,3515 g FeCl3 • 6H2O przeniesiono ilościowo do kolby miarowej o pojemności 

250mL i dopełniono do kreski wodą destylowaną. 

Przygotowanie roztworu FRAP 

✓ 20 ml roztworu TPTZ  

✓ 20 ml roztworu FeCl3 • 6H2O 

✓ 200 ml buforu octanowego o pH=3,6 

Sporządzenie próbki do analizy 

✓ do 3,6 ml roztworu FRAP dodano 2ml roztworu (próbka w odpowiednim 

rozcieńczeniu z wodą destylowaną)  

✓ próbki wygrzewano przez 10 min w temperaturze 37⁰C 

✓ absorbancja próbek była mierzona przy długości fali λ=593 nm [153,157,234] 

 

 

Rysunek 39 Krzywa wzorcowa dla metody FRAP. 

y = 135,79x + 0,0291

R² = 0,9978

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006

A
b

so
rb

a
n

cj
a

Zawartość kwasu galusowego [mg]



  
 

 152 

 
 

 

 

Rysunek 40 Fragment widma UV próbki naparu borówki czernicy λ=593 nm A=0,370. 

 

Wyniki i omówienie  

Tabela 28 Zawartość antyoksydantów w naparach roślinnych w przeliczeniu na 

zawartość [mg] kwasu galusowego (KG) w 100 ml naparu roślinnego oznaczona metodą 

FRAP. 

Numer  

próbki 

Badana 

próbka 

Średnia zawartość 

antyoksydantów 

[mg/100ml roztworu] 

RSD  

[%] 

1 Borówka 

czernica 

5,65 ± 0,06 1,05 

2 Owoc aronii 39,39 ± 0,50 1,27 

3 Kwiat 

hibiskusa 

24,50 ± 0,06 0,24 

4 Bez czarny 6,97 ± 0,08 1,13 

 

 

W tabelach 27-30 zestawione zostały kolejno wyniki badań dla badanych próbek 

metodą FRAP. Zdolność do redukcji jonów Fe(III) podano w przeliczeniu na kwas galusowy. 

Największe właściwości antyoksydacyjne, wśród naparów roślinnych wykazywał owoc aronii 

(39,39 mg/100ml w przeliczeniu na kwas galusowy), natomiast wśród czerwonych wytrawnych 

win największą zawartość antyoksydantów posiadało wino  nr 2 (100,90 mg/100ml). 
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Tabela 29 Zawartość antyoksydantów w winach w przeliczeniu na zawartość [mg] 

kwasu galusowego (KG) w 100 ml wina oznaczona metodą FRAP. 

Numer 

próbki 

Badana 

próbka 

Średnia zawartość 

antyoksydantów  

[mg/100ml wina] 

RSD  

[%] 

1 Wino 1 80,87 ± 1,02 1,27 

2 Wino 2 100,90 ± 0,69 0,68 

3 Wino 3 85,75 ± 0,78 0,91 

4 Wino 4 43,63 ± 0,96 2,19 

5 Wino 5 76,65 ± 0,68 0,89 

6 Wino 6 69,62 ± 0,51 0,74 

7 Wino 7 47,03 ± 0,23 0,5 
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Tabela 30 Zawartość przeciwutleniaczy w sokach w przeliczeniu na zawartość [mg] 

kwasu galusowego (KG) w 100 ml soku wyznaczona metodą FRAP. 

Numer 

próbki 
Badana próbka  

Średnia zawartość 

antyoksydantów 

[mg/100ml 100% soku] 

RSD 

[%] 

1 Sok z aronii (Herbapol) 0,57±0,35 0,62 

2 Sok z aronii (domowy) 0,57±0,05 0,51 

3 Sok z malin (Dyskont 

spożywczy) 

0,51±0,30 1,01 

4 Sok z malin (domowy) 0,80±0,14 0,10 

5 Sok z malin (Oleofarm) 0,26±0,61 0,22 

6 Sok z granatu (Oleofarm) 0,88±0,05 0,32 

7 Sok z czarnego bzu (Oleofarm) 0,89±0,09 0,45 

8 Sok z winogron (Dyskont 

spożywczy) 

0,70±0,12 0,59 

9 Sok z jagód (domowy) 0,66±0,74 0,04 

10 Sok z aronii (Oleofarm) 0,63±0,90 0,40 

11 Sok z żurawiny (Oleofarm) 0,98±0,03 0,23 

 

 

 

Badania zawartości antyoksydantów w sokach owocowych metodą FRAP zostały 

zestawione w Tabeli 30. Biorąc pod uwagę zestawienie soków badanych powyższą metodą 

najbogatsze w zawartość antyoksydantów są soki z żurawiny, czarnego bzu, granatu, a także 

domowej produkcji sok z malin. Nieco mniejsze wartości przypadają na soki z winogron, jagód 

oraz trzy soki z aronii.  
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Tabela 31 Zawartość przeciwutleniaczy w ekstraktach (surowcach kosmetycznych)  

w przeliczeniu na zawartość [mg] kwasu galusowego (KG) w 100 ml roztworu ekstraktu 

wyznaczona metodą FRAP. 

Numer 

próbki 
Badana próbka  

Średnia zawartość 

antyoksydantów 

[mg/100ml roztworu] 

RSD 

[%] 

1 Owoce żurawiny 11,73±0,11 0,95 

2 Owoce jagody 45,38±0,24 0,53 

3 Orzechy ziemne 13,08±0,11 0,85 

4 Zielona kawa 49,62±0,27 0,54 

5 Czerwone wino 56,60±0,22 0,39 

6 Nasiona winogron 45,13±0,42 0,93 

7 Sok granatu 44,96±0,74 1,64 

8 Skórki granatu 73,17 ±0,35 0,47 

9 Owoce malin 7,49±0,03 0,38 

10 Sok borówki czarnej 17,97±0,05 0,26 

11 Skórki winogron 0,79±0,01 0,83 

12 Sok truskawek 66,79±0,54 0,81 

13 Owoce żurawiny 0,65±0,01 1,54 

 

W przypadku metody FRAP największe zawartości przeciwutleniaczy występują  

w ekstraktach (Tabela 31) powstałych na bazie: skórek granatu, skórek winogron, czerwonego 

wina, zielonej kawy, owoców jagody i nasion winogron. Wyniki badań opisane w literaturze 

naukowej pokazują, że metodą FRAP nie pozwala na oznaczenie zawartości niektórych 

antyoksydantów, np.glutationu [148]. 
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III.6.4 Spektrofotometria UV-Vis metodą CUPRAC 

Przygotowanie roztworu dwuwodnego chlorku miedzi (II) (CuCl2• 2H2O) 

0,852 g CuCl2 • 2H2O przeniesiono ilościowo do kolby miarowej o pojemności 500ml 

i dopełnione wodą destylowaną do kreski.  

Przygotowanie roztworu octanu amonu pH=7 

38,54 g CH3COONH4 przeniesiono ilościowo do kolby o pojemności 500 ml  

i dopełniono wodą destylowaną do kreski. 

Przygotowanie roztworu Neokuproiny (2,9-dimetylo-1,10-fenantrolina) 

Odważono 0,78 g Neokuproiny, przeniesiono ilościowo do kolby o pojemności 500 ml 

i dopełniono metanolem do kreski. 

Sporządzenie próbki do analizy 

Odmierzono:  

✓ 1,1 ml CuCl2∙2H2O 

✓ 1 ml Neokuproiny 

✓ 1 ml NH4Ac  

✓ 1,1 ml roztworu (próbka w odpowiednim rozcieńczeniu z woda 

destylowana) 

Próbki poddawano analizie bezpośrednio po przygotowaniu, ponieważ absorbancja badanych 

próbek z czasem ulegała zmianie. Absorbancja próbek mierzona przy długości fali λ=450 nm 

[157,230,232].  
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Rysunek 42 Krzywa wzorcowa dla metody CUPRAC. 

 

 

Rysunek 43 Fragment widma UV próbki naparu kwiatu hibiskusa λ=450nm 

A=0,346. 
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Wyniki i omówienie 

Tabela 32 Zawartość antyoksydantów w naparach roślinnych w przeliczeniu na 

zawartość [mg] kwasu galusowego (KG) w 100 ml naparów oznaczona metodą CUPRAC. 

Numer 

próbki 
Badana próbka 

Średnia zawartość 

antyoksydantów 

[mg/100ml roztworu]  

RSD  

[%] 

1 Borówka czernica 9,04 ± 0,09 1 

2 Owoc aronii 82,67 ± 0,11 0,13 

3 Kwiat hibiskusa 44,58 ± 0,58 1,31 

4 Bez czarny 17,70 ± 0,06 0,32 

 

Tabela 33 Zawartość antyoksydantów w winach w przeliczeniu na zawartość [mg] 

kwasu galusowego (KG) w 100 ml wina wyznaczona metodą CUPRAC. 

Numer 

próbki 
Badana próbka 

Średnia zawartość 

antyoksydantów  

[mg/100ml roztworu]  

RSD [%] 

1 Wino 1 155,13 ± 1,24 0,8 

2 Wino 2 182,27 ± 0,45 0,25 

3 Wino 3 136,88 ± 0,30 0,22 

4 Wino 4 73,04 ± 1,17 1,6 

5 Wino 5 121,15 ± 1,14 0,94 

6 Wino 6 96,62 ± 1,27 1,32 

7 Wino 7 40,52 ± 1,14 2,81 
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Tabela 34 Zawartość przeciwutleniaczy w sokach w przeliczeniu na zawartość [mg] 

kwasu galusowego (KG) w 100 ml soku wyznaczona metodą CUPRAC. 

Numer 

próbki 
Badana próbka 

Średnia zawartość 

antyoksydantów 

[mg/100ml 100 % soku] 

RSD 

[%] 

1 Sok z aronii (Herbapol) 2,31±0,15 0,5 

2 Sok z aronii (domowy) 4,48±0,02 0,0 

3 Sok z malin (Dyskont 

spożywczy) 

1,25±0,30 1,8 

4 Sok z malin (domowy) 2,28±0,08 0,1 

5 Sok z malin (Oleofarm) 1,01±0,75 0,6 

6 Sok z granatu (Oleofarm) 3,00±0,41 1,0 

7 Sok z czarnego bzu 

(Oleofarm) 

2,18±0,68 0,6 

8 Sok z winogron (Dyskont 

spożywczy) 

1,50±0,39 0,8 

9 Sok z jagód (domowy) 1,57±0,72 1,77% 

10 Sok z aronii (Oleofarm) 2,74±0,98 0,34% 

11 Sok z żurawiny (Oleofarm) 3,75±0,05 0,36% 

 

Wyniki analiz zdolności redukcji jonów Cu(II) przeprowadzonych metodą CUPRAC 

przedstawiono w  tabelach 32 - 35. Metoda ta jest modyfikacją metody FRAP, więc podobnie 

jak w metodzie FRAP największą wartość zawartość antyoksydantów w przeliczeniu na kwas 

galusowy ma wino nr 2 (182,27mg/100ml)  oraz napar z owocu aronii (82,67mg/100 ml). 

Stosując metodę CUPRAC największą ilość antyoksydantów (4,5 mg/100ml soku) wykryto  

w soku domowym z aronii. Nieco mniejszą zawartość tych związków oznaczono  

w soku z żurawiny i granatu (Oleofarm). Najmniej przeciwutleniaczy oznaczonych metodą 

CUPRAC znajduje się w próbkach soku z malin (Oleofarm) , a także zakupionego w dyskoncie 

spożywczym. Około 1,5 mg antyoksydantów w 100 ml soku zawierają soki z winogron oraz 

oraz jagód. 
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Tabela 35 Zawartość przeciwutleniaczy w ekstraktach (surowcach kosmetycznych)  

w przeliczeniu na zawartość mg kwasu galusowego w 100 ml roztworu ekstraktu 

wyznaczona metodą CUPRAC. 

Numer 

próbki 
Badana próbka 

Średnia zawartość 

antyoksydantów 

[mg/100ml roztworu] 

RSD 

[%] 

1 Owoce żurawiny 11,73±0,11 0,95 

2 Owoce jagody 45,38±0,24 0,53 

3 Orzechy ziemne 13,08±0,11 0,85 

4 Zielona kawa 49,62±0,27 0,54 

5 Czerwone wino 56,60±0,22 0,39 

6 Nasiona winogron 45,13±0,42 0,93 

7 Sok granatu 44,96±0,74 1,64 

8 Skórki granatu 73,17 ±0,35 0,47 

9 Owoce malin 7,49±0,03 0,38 

10 Sok borówki czarnej 17,97±0,05 0,26 

11 Skórki winogron 0,79±0,01 0,83 

12 Sok truskawek 66,79±0,54 0,81 

13 Owoce żurawiny 0,65±0,01 1,54 

 

Zawartości antyoksydantów w ekstraktach kosmetycznych badanych metodą CUPRAC 

zostały zestawione w Tabeli 35. Ekstrakt z soku truskawki posiada zdecydowanie najmniejszą 

zawartość antyoksydantów, a największa zawartość przeciwutleniaczy występuje w ekstrakcie 

ze skórek winogron. Znacząca zawartość antyoksydantów znajduje się także w ekstraktach  

z nasion winogron, skórki granatu, zielonej kawy oraz soku granatu. 
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III.6.5 Spektrofotometria UV-Vis z zastosowaniem odczynnika Folina-

Ciocalteu 

Przygotowanie roztworu Folina-Ciocalteu (F-C) 

W celu przebadania próbek metodą F-C na zawartość antyoksydantów, pierwszym 

krokiem było rozcieńczenie odczynnika F-C wodą destylowaną w stosunku 1:1 w kolbie 

miarowej o pojemności 100 ml. 

Przygotowanie 14% roztworu węglanu sodu (Na2CO3) 

Odważono 14 g węglanu sodu, przeniesiono do kolby miarowej o pojemności 100 ml  

i dopełniono do kreski wodą destylowaną. Tak przygotowany roztwór odstawiono na dobę  

w ciemne miejsce (temp. pokojowa), a następnie przesączono. 

Sporządzenie próbki do analizy 

Odmierzono: 

✓ 0,5 ml rozcieńczonego odczynnika F-C 

✓ 0,5 ml badanego roztworu (próbka w odpowiednim rozcieńczeniu  

z woda destylowaną) 

✓ 1 ml Na2CO3 

✓ dopełniono wodą destylowaną do objętości 10 ml 

Kolejno próbki inkubowano w temperaturze 50⁰C przez 30 minut. Absorbancja próbek 

mierzona była przy długości fali λ=735 nm [148,235,236] 
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Rysunek 45 Krzywa wzorcowa dla metody Folina-Ciocalteu. 

 

 

Rysunek 46 Fragment widma UV próbki wina W3 λ=735 nm A=0,263. 
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Wyniki i omówienie 

Tabela 36 Zawartość antyoksydantów w naparach roślinnych w przeliczeniu na 

zawartość [mg] kwasu galusowego (KG) w 100 ml wyznaczona metodą F-C. 

Numer 

probki 

Badana 

próbka 

Średnia zawartość 

antyoksydantów 

[mg/100ml roztworu] 

RSD  

[%] 

1 Borówka 

czernica 

29,71 ± 0,30 1,02 

2 Owoc aronii 112,30 ± 0,54 0,49 

3 Kwiat 

hibiskusa 

88,31 ± 0,80 0,91 

4 Bez czarny 42,46 ± 0,71 1,66 

Tabela 37 Zawartość antyoksydantów w winach w przeliczeniu na zawartość [mg] 

kwasu galusowego (KG) w 100 ml badanych metodą F-C. 

Numer próbki Badana próbka 

Średnia zawartość 

antyoksydantów  

[mg/100ml roztworu]  

RSD  

[%] 

1 Wino 1 254,41 ± 2,75 1,08 

2 Wino 2 335,68 ± 0,27 0,08 

3 Wino 3 215,99 ± 1,21 0,56 

4 Wino 4 147,16 ± 0,80 0,54 

5 Wino 5 222,51 ± 2,46 1,11 

6 Wino 6 190,92 ± 2,12 1,11 

7 Wino 7 117,64 ± 0,81 0,69 
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Tabela 38 Zawartość przeciwutleniaczy w sokach w przeliczeniu na zawartość [mg] 

kwasu galusowego w 100 ml soku wyznaczona metodą F-C. 

Numer 

próbki 
Badana próbka 

Średnia zawartość 

antyoksydantów 

[mg/100ml 100% soku] 

RSD 

[%] 

1 Sok z aronii (Herbapol) 20,82± 0,07 0,27 

2 Sok z aronii (domowy) 29,63± 0,20 0,47 

3 Sok z malin (Dyskont 

spożywczy) 

8,54± 0,01 0,86 

4 Sok z malin (domowy) 9,05± 0,87 2,12 

5 Sok z malin (Oleofarm) 9,12± 0,69 1,37 

6 Sok z granatu (Oleofarm) 14,70± 0,21 0,69 

7 Sok z czarnego bzu 

(Oleofarm) 

9,93± 0,54 0,52 

8 Sok z winogron (Dyskont 

spożywczy) 

18,02± 0,07 0,82 

9 Sok z jagód (domowy) 18,46± 0,09 0,83 

10 Sok z aronii (Oleofarm) 14,62± 0,64 0,43 

11 Sok z żurawiny (Oleofarm) 14,72± 0,52 1,63 

 

Wyniki analizy próbek metoda Folina-Ciocalteu zestawiono w Tablach 36-39. Próbki 

wina nr 2, oraz owocu aronii przebadane tą metodą mają najwyższe zawartości antyoksydantów 

w porównaniu do pozostałych próbek. Zawartość antyoksydantów w próbkach wina nr 2 oraz 

naparu aronii wynoszą odpowiednio 335,68mg/100ml oraz  112,30mg/100ml. 
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Tabela 39 Zawartość przeciwutleniaczy w ekstraktach (surowcach kosmetycznych)  

w przeliczeniu na zawartość [mg] kwasu galusowego (KG) w 100 ml roztworu ekstraktu 

wyznaczona metodą F-C. 

Numer 

próbki 
Badana próbka 

Średnia zawartość 

antyoksydantów 

[mg/100ml roztworu ekstraktu] 

RSD 

[%] 

1 Owoce żurawiny 19,80± 0,10 0,53 

2 Owoce jagody 114,42± 0,68 0,59 

3 Orzechy ziemne 57,96± 0,12 0,21 

4 Zielona kawa 128,02±0,35 0,28 

5 Czerwone wino 272,21± 2,95 1,08 

6 Nasiona winogron 209,73± 2,84 1,36 

7 Sok granatu 81,88± 0,65 0,8 

8 Skórki granatu 70,37± 0,76 1,08 

9 Owoce malin 10,43± 0,13 1,25 

10 Sok borówki czarnej 33,22± 0,03 0,08 

11 Skórki winogron 19,70± 0,19 0,97 

12 Sok truskawek 353,79± 4,51 1,27 

13 Owoce żurawiny 3,67± 0,03 0,87 

 

Podobnie jak w przypadku metody CUPRAC, największą ilość antyoksydantówm 

oznaczono w domowym soku z aronii. Przybliżona zawartość przeciwutleniaczy w sokach  

z winogron oraz jagód wynosi odpowiednio 18,02343 mg i 18,46219mg / 100ml soku. Dla soki 

z aronii, granatu i żurawiny z Oleofarmu (ponad 14 mg/100ml soku). Podobna sytuacja ma 
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miejsce w odniesieniu do soków z malin oraz z czarnego bzu. Zawartość związków 

unieczynniających wolne rodniki zawiera się w granicach 9,05431-9,092545mg/100ml soku. 

Sok z malin zakupiony w dyskoncie spożywczym zawiera najmniej polifenoli ogółem spośród 

wszystkich przebadanych próbek. Metoda Folina-Ciocalteu ocenia całkowitą zawartość 

polifenoli w badanych próbkach. Związki te stanowią największą grupę antyoksydantów. 

Wysokie wartości wyników dla soków z aronii, granatu, żurawiny (Oleofarm), jagód i aronii 

(domowych), a także winogron (dyskont spożywczy) i aronii (Herbapol) tłumaczyć można 

interakcjami zachodzącymi pomiędzy odczynnikiem Folina-Ciocalteu a np. witaminą C, 

fruktozą, sacharozą czy też glicyną zawartymi w wymienionych próbkach. Związkami 

przeszkadzającymi  

w oznaczaniu są natomiast cukry, kwasy organiczne oraz aminy aromatyczne [148,154]. 

Metoda Folina-Ciocalteu jest kolejną metodą, której wyniki pokazują następującą 

zależność: największe właściwości antyoksydacyjne wykazuje ekstrakt z nasion winogron  

a nieznaczne- ekstrakt z soku truskawki. Duża zawartość antyoksydantów znajduje się także 

kolejno w ekstraktach z: czerwonego wina, nasion winogron, zielonej kawy i owoców jagody. 

Stosunkowo wysoki rząd uzyskanych wyników może być spowodowany faktem iż metoda 

Folina-Ciocalteu ocenia całkowitą zawartość polifenoli, które są największą grupą pośród 

antyoksydantów. Dodatkowo pomiędzy odczynnikiem Folina-Ciocalteu a niektórymi 

obecnymi w badanej próbce związkami chemicznymi, takimi jak, np. sacharoza, kwas 

askorbinowy, fruktoza, guaniny, glicyna mogą występować interakcje, które są przyczyną 

zawyżenia rzeczywistego wyniku. Oznaczaniom mogą przeszkadzać takie związki jak, np. 

aminy aromatyczne, cukry, kwasy organiczne [154]. 

Porównanie wyników metod antyoksydacyjnych  

 Naukowcy z Uniwersytetu we Włoszech La Sapienza przeprowadzili badania  na 

zawartość naturalnych antyoksydantów w czerwonych oraz białych winach. Pomiary 

prowadzili metodą spektrofotometryczną z wykorzystaniem odczynnika F-C. Jako substancję 

wzorcową stosowali kwas kawowy, otrzymując wartości dla czerwonych win w przedziale 36,4 

÷ 85,8 [mg /100 ml]. W przedstawionych badaniach wzorcem jest kwas galusowy i otrzymane 
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wyniki przebadanych czerwonych win metoda F-C wynosiły 117,64 ÷ 335,68 [mg/100mL 

roztworu] [237]. 

Artykuł, opublikowany przez czasopismo „Food. Science. Technology. Quality” 

dotyczył oceny właściwości przeciwutleniających naparów sporządzonych z suszy 

wykorzystywanych do produkcji herbatek owocowych. Badania na zawartość antyoksydantów 

przeprowadzono metodą spektrofotometryczną z rodnikiem DPPH.  

W artykule przebadano m.in.: napary z suszu  

✓ hibiskusa             45,1 ± 0,36 [mg/100ml naparu] 

✓ owocu aronii      18,4 ± 0,10 [mg/100ml naparu]  

✓ bzu czarnego     7,80 ± 0,10 [mg/100ml naparu] 

Otrzymane wyniki badań przeliczone zostały względem kwasu kawowego,  

dlatego też wartości liczbowe nie pokrywają się z otrzymanymi wartościami, które otrzymałam 

badając w/w napary względem kwasu galusowego. Jednak w obu przypadkach, niezależnie od 

zastosowanej substancji wzorcowej najwyższą moc wymiatania stabilnych wolnych rodników 

DPPH miał napar hibiskusa [237]. 

Według danych zawartych w artykule autorstwa Mazur B., Borowska E. J., Polak M., 

zamieszczonym na łamach czasopisma Żywność Nauka Technologia Jakość [238], pojemność 

przeciwutleniająca owoców żurawiny uprawnej oznaczana metodą ABTS determinowana jest 

przez zawartość witaminy C. Jej zawartość w 100 gramach świeżej masy wynosi około 26,77 

mg [238]. Badania przeprowadzone przeze mnie metodą ABTS ukazują, iż zawartość 

antyoksydantów w soku pozyskanym z żurawiny wielkoowocowej wynosi około 24,2973 mg 

w 100 ml soku. Badania w oparciu o metodę FRAP [239] wskazują na wartość 3,137 mmol/100 

g świeżej masy. W przypadku badanego soku wartość ta oscyluje na poziomie 0,98432 mg  

w 100 ml soku. Naukowcy z Uniwersytetu w Sarajewie badając całkowitą zawartość związków 

fenolowych w soku z żurawiny otrzymali wynik 66,61mg/100ml soku w przeliczeniu na kwas 

galusowy. [240] Wykazana w tych badaniach, metodą Folin-Ciocalteu, całkowita zawartość 

polifenoli wynosi 14,69862mg/100ml soku. Badając ogólną zawartość polifenoli w soku  

z winogron oznaczyłam 9,92545mg kwasu galusowego / 100 ml w tymże soku metodą Folin-

Ciocalteu. Według literatury [241] zawartość tych związków w wytłokach winogronowych 

wyniosła 130mg katechiny/100 g świeżej masy. Różnica pomiędzy tymi wartościami wynika  
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z faktu, iż badany sok z dyskontu otrzymano z owoców białego winogrona, natomiast wytłoki 

pochodziły z odmiany czerwonej tego owocu. Aktywność przeciwutleniająca oznaczona 

metodą ABTS przez autorów wspomnianego artykułu wynosi 1452 mg Trolox/100g ś.m. 

Wyniki badań soku winogronowego przeprowadzonych w oparciu o redukcję rodnika ABTS+ 

wynosi 11,51225mg kwasu galusowego/100 ml soku. Badania przeprowadzone na 

Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku dotyczące owoców malin określiły ich aktywność 

antyoksydacyjną jako 8,810 mmol/100 g świeżych malin. W wyniku wykonanych analiz 

metodą FRAP dla 3 soków z malin (z apteki, dyskont spożywczy oraz domowy) otrzymałam 

wyniki, które wynoszą odpowiednio 0,25974, 0,50713 oraz 0,80414 mg kwasu galusowego  

w 100 ml soku. [241] 

Zawartość polifenoli ogółem w wytłokach z aronii otrzymanych w Zakładzie 

Technologii Owoców i Warzyw Uniwersytetu we Wrocławiu [242] wynosi 137,48 mg/g suchej 

masy, podczas gdy w analizowanym przeze mnie soku wynosi ona 29,62513 g/100 ml soku. 

Wartość ta jest najwyższa spośród wszystkich otrzymanych wyników badanych 11 soków. 

Potwierdza to fakt, iż soki z aronii są najbogatsze w związki fenolowe. Jak podaje literatura 

[242]. Właściwości antyoksydacyjne wytłoków z aronii zbadanych metodą ABTS na cele 

pracy [243] wynoszą 53,2 μM Troloxu/g. W toku prowadzonych przeze mnie badań 

określających zdolność przeciwutleniajacą soku z aronii uzyskałam wynik 73,21086 mg kwasu 

galusowego /100ml soku. Wartości pojemności antyoksydacyjnej z badań opublikowanych  

w artykule [244] przy użyciu metod FRAP i ABTS dla owoców czarnego bzu wynoszą 

odpowiednio 29,56mM Fe(II) i 15,88μM Fe(II) na 100g świeżej masy. Wyniki moich badań 

natomiast to 0,89316mg/ 100ml soku (FRAP) oraz 18,8477mg/ 100ml soku (ABTS)  

w przeliczeniu na kwas galusowy. 

Według badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Estadual de Campinas w Brazylii 

[245], których materiałem badawczym były lipofilowe i hydrofilowe ekstrakty różnych 

gatunków borówek czarnych, całkowita zawartość polifenoli kształtuje się w przedziale 1,622-

3,457g kwasu galusowego w 100g suchej masy ekstraktu. Całkowita zawartość polifenoli  

w badanym przeze mnie wodnym ekstrakcie z soku borówki czarnej metodą Folina-Ciocalteu 

równa się 3,39g/100g suchej masy ekstraktu. W przypadku metod FRAP i ABTS, wyniki 

naukowcówz Brazylii (uzyskane względem Troloxu), kształtują się w granicach 0,132-
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0,308g/100g suchej masyekstraktu dla FRAP oraz 0,04-0,261g/100g suchej masy ekstraktu dla 

metody ABTS. Wyniki moich badań to odpowiednio: 4,54g oraz 17,05g/100g suchej masy 

ekstraktu [245]. 

Naukowcy z Uniwersytetu w Lecce we Włoszech badali zawartość fenoli  

w etanolowych ekstraktach pozyskanych z wytłoków, skórek i nasion czerwonych winogron. 

Stosując kwas galusowy jako substancję wzorcową, autorzy cytowanego artykułu uzyskali 

następujące wyniki [g/100g suchej masy ekstraktu]: 8,58±0,03 dla ekstraktu ze skórek 

winogron oraz 3,33±0,03 dla ekstraktu pozyskanego z nasion winogron. Całkowita zawartość 

polifenoli uzyskana metodą Folina-Ciocalteu w badanych przeze mniewyżej wymienionych 

ekstraktach przedstawia się następująco [g/100g suchej masy ekstraktu]: 36,05±0,44 dla 

ekstraktu ze skórek winogron oraz dla ekstraktu z nasion winogron: 21,26±0,28 [246].  

W artykule, opublikowanym przez czasopismo „Annals of Agricultural 

Science”,dotyczącym oceny właściwości antyoksydacyjnych skórek granatu, dla ekstraktu 

metanolowego pozyskanego z suszonych skórek tych owoców, otrzymano całkowitą zawartość 

polifeoli równą 16,343g/100g suchej masy. Wynik moich badań dotyczących określenia 

zawartości polifenoli w suchym ekstrakcie kosmetycznym na bazie skórek granatu to 24,56g 

kwasu galusowego/100g suchego ekstraktu [247]. 
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III.7 Analiza właściwości antyoksydacyjnych wybranych 

surowców roślinnych metodą testu dot blot z zastosowaniem 

odczynnika DPPH   

Analizowane próbki 

Materiał badawczy stanowiły:  

- soki 100%, pasteryzowane, bez cukru, dostępne w aptekach (Herbapol i Polska). Soki 

aroniowy, malinowy, z czarnego bzu, jagodowy, żurawinowy, granatowy.  

- soki wykonane metoda domową, słodzone, pasteryzowane (rok zbioru 2014). Soki 

domowe z aronii, bzu czarnego, maliny, jagód (rok zboriu 2014).  

- soki dostępne w dyskoncie spożywczym (Netto), słodzone, zawierające około 1-2% soku 

naturalnego. Soki malinowy i winogronowy.  

      - napary z suszu roślinnego, m.in. z kwiatu hibiskusa i owocu borówki (Karwon, Gostyń). 

Napary przygotowywano zalewając 2 g suszu roślinnego 200 ml wrzącej wody. Zaparzano 

pod przykryciem przez okres 30 minut.  

 W tym badaniu jako rozpuszczalnik próbek badanych i wzorców zastosowano 

metanol, rozpuszczanie próbek wspomagano ultradźwiękami.  

 

Przygotowanie próbek 

W przypadku testu dot blot przygotowano roztwory metanolowe soków 25% (v / v).  

W celu przeprowadzenia analiz testem dot blot wysuszonych materiałów roślinnych, roztwory 

przygotowano przez zmieszanie 2 g porcji roślin z 20 ml metanolu w temperaturze otoczenia, 

a następnie rozpuszczanie wspomagano ultradźwiękami przez 30 minut.  

 

Sporządzenie krzywej wzorcowej 

 W celu przygotowania krzywej kalibracyjnej opartej na kwasie galusowym, 

przygotowano roztwory metanolowe KG i nanoszono na celulozowych płytkach szklanych  

w porcjach od 0,1 × 10-3 do 0,8 × 10-3 mg KG/plamkę (pięć różnych porcji na krzywa kalibracji; 

n = 5). Płytki te spryskano również 0,3% (w/v) metanolowym roztworem DPPH w celu 
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wizualizacji plamek KG, a po 30 minutach oczekiwania przeprowadzono skanowanie 

densytometryczne mierząc absorbancję przy dlugosci fali λ=545 nm. 

 W wyniku przeprowadzonej analizy sporządzono krzywą kalibracyjną, którą opisuje 

poniższe rówanie:  

y = 268971 x + 121,91 

o współczynniku korelacji r2 = 0,983. Powyższe równanie opisuje zależność pomiędzy 

wysokością sygnału – y [mAV] a ilością kwasu galusowego x [mg]. Równanie to pozwala na 

ocenę zdolności antyoksydacyjnych analizowanych próbek surowców roślinnych  

z zawartością kwasu galusowego jako oksydanta. Pomary przeprowadzono w trzech 

powtórzeniach, do obliczeń zastosowano średnia arytmetyczną otrzymanych wartości. Wyniki 

przeliczono na ekwiwalent kwasu galusowego [mg] na 100 ml soku owocowego lub naparu  

z suszu owoców. Dla testu dot blot parametry: LOD = 1,012 mg/ml oraz LOQ = 3,035 mg/ml. 

 

Test dot blot 

Wykonano test dot blot do oceny właściwości przeciwutleniającej próbek roślinych 

opisany w literaturze [170], w której podano szczegółowy opis całej procedury. W przypadku 

próbek o ciemnej barwie rozcieńczano je metanolem w proporcji objętości 1:10. Test dot blot 

przeprowadzono na szklanych płytkach pokrytych celulozą (10 cm x 10 cm). Próbki badane 

nanoszono na płytki punktowo w porcjach 115 μl, dziewięć plamek na każdą płytkę  

w odległości 2,5 cm od jednego punktu do drugiego i każdą analizę przeprowadzono trzykrotnie 

(Rysunek 47 ilustruje końcowy wynik badania - test dot blot i geometria punktowego 

nanoszenia próbek). Po wysuszeniu płyteki wizualizowano, spryskując je 0,3% (w/v) 

metanolowym roztworem DPPH [170]. Spryskane płytki pozostawiano na 30 minut  

w ciemnym miejscu w celu ustalenia równowagi rekacji zachodzącej między związkami 

wykazującymi właściwości antyoksydacyjne a DPPH. Następnie przeprowadzono ocenę 

densytometryczną skanując płytki przy długości fali λ=545 nm. Właściwości 

przeciwutleniające soków i wlewów przeliczono na kwas galusowy.  
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Rysunek 47 Płytka chromatograficzna przedstawiająca wyniki analizy przy pomocy testu 

dot blot z zastosowaniem DPPH jako źródła wolnych rodników. Geometria rozkładu 

próbek: od góry trzy powtórzenia poziomo próbki nr  3, nr 2 i nr 1. 

 

 

W wyniku przeprowadzonych analiz testem dot blotstwierdzono, iż wszystkie 

przebadane przetwory roślinne wykazują właściwości przeciwutlaniające. Analizując wyniki 

przedstawione w Tabeli 40 stwierdzono, iż zakres wartości zdolności antyoksydacyjnej 

przeliczony na kwas galusowy mieści się w przedziale od 3,38 do 114,56 mg KG/ 100 ml soku 

lub naparu. Największa aktywność przeciwutlanioającą stwierdzono dla soku domowego  

z borowek oraz aronii, natomiast najniższą dla naparu z suszu owoców bzu czarnego.  

Test dot blot jest stosunkowo nową metodą przesiewowej analizy właściwości 

antyoksydacyjnych dlatego brakuje doniesień literaturtowych na temat ilościowoego 

oznaczania próbek tą metodą. Niemożliwe jest w tym przypadku porównanie uzyskanych 

wyników z danymi literaturowymi.  
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Tabela 40 Aktywność przeciwutleniająca badanych soków owocowych i naparów 

roślinnych wyrażona jako ilość (mg) KG na 100 ml soku owocowego lub naparu z suszu 

owocowego (hm - home-made, f -farmacja, d, dyskont, n - napar) 

 

Numer 

próbki 

Rodzaj próbki Średnia zawartość KG na 100 ml soku 

owocowego lub naparu z suszu owocowego 

(± RSD,%) 

Oznaczone testem dot blot 

1 Malina (hm) 27.94 (±1.26) 

2 Malina (f) 29.72 (±2.09) 

3 Malina (d) 16.30 (±1.06) 

4 Czarny bez (hm)  19.62(±1.76) 

5 Czarny bez (f) 58.88 (±3.27) 

6 Czarny bez (f, n)  3.38 (±0.72) 

7 Borówka (hm) 114.56 (±4.36) 

8 Borówka (f, n) 7.62 (±1.24) 

9 Aronia (hm) 65.04 (±2.76) 

10 Aronia (f) 12.82 (±1.79) 

11 Aronia (f, n) 3.92 (±0.59) 

12 Żurawina (f) 25.33 (±3.28) 

13 Granat (f) 33.24 (±2.81) 

14 Ciemne winogrona (d) 21.20 (±0.98) 

15 Kwiat hibiscusa (f, n) 6.13 (±0.98) 
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III.8 Analiza właściwości antyoksydacyjnych wybranych 

surowców roślinnych metodą spektroskopii elektronowego 

rezonansu paramagnetycznego (EPR) z zastosowaniem 

odczynnika DPPH 

 

Analizowane próbki 

W tej metodzie badano surowce roślinne do produkcji kosmetyków (dystrybutor: Zrób 

sobie krem). Stan skupienia stały, głównie liofilizaty, etanolowe 1%. Przechowywano  

w lodówce do 24 godzin. Rozpuszczanie wpsomagano ultradźwiękami.  

 

Sporządzenie krzywej wzorcowej 

 Stosowana mieszanina reakcyjna zwierała 1 ml 200 µmol/dm3 etanolowego roztworu 

DPPH z 0,001 do 0,050 ml roztworu ekstraktu roślinnego, w zależności od wykazywanych 

przez poszczególne rodzaje próbek właściwości antyoksydacyjnych. Do wszystkich badanych 

próbek określono równania regresji liniowej zależności pomiędzy procentem inhibicji (I, %) 

intensywności sygnału EPR a aktywnością antyoksydacyjną próbki badanego ekstraktru 

kosmetycznego (V). Na podstawie tego równania obliczono procent inhibicji odpowiadający 

100 ml odpowiedniego ekstraktu.  

Następnie z krzywej standardowej otrzymanej dla troloksu otrzymano wyniki aktywności 

przeciwutlaniającej w mmol troloksu /100 ml roztworu próbki. Dane przedstawione w Tabeli 

41 są uśrednionymi wynikami z trzehc niezależnych pomiarów. 

 

Badania EPR 

  Badania EPR przeprowadzono wg poniżej opisanej procedury. Widma EPR 

zarejestrowano dla każdej próbki w typowych warunkach prowadzenia anlalizy: 

- centralne pole -3480 G 

- modulacja amplitudy -2,0 G 

- stała czasowa -40,96 

- moc pola mikrofalowego -20,12 mW. 
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 Próbkę nanoszono do kapliary o średnicy wewnętrznej 0,8 mm na głębokość 35 mm. 

Następnie kapilarę umieszczano w tubie EPR o średnicy 5 mm znajdującej się w podwójnym 

wzmacniaczu na tej samej głębokości. Temperatura pomiarów 297 ± 0,5 K. Jako substancję 

wzorcową zastosowano pochodna witaminy E, Trolox (kwas 6-hydroksy-2,5,7,8-

tetrametylchroman-2-karboksylowy). Równanie regresji liniowej zależności między procentem 

inhibicji intensywności sygnału EPR a liczba moli troloksu wynosiło: 

y = 987,60 x + 16,36  (r2 = 0,98), gdzie 

y – procent inhibicji [%] 

x – objętość próbki [ml] 

Równanie to zostało wykorzystane do obliczenia aktywności przeciwutleniającej badanych 

próbek i przedstawionych jako µmol troloksu/ 100 ml poszczególnych próbek. Intensywność 

widma EPR zmniejsza się wraz ze wzrostem stężenia troloksu, co powoduje zwiększenie 

procentu inhibicji (I, %). Procent inhibicji EPR obliczono za pomocą  następującego wzoru: 

I, % = [(I0-I )/I0 x 100,  

gdzie 

I - Zintegrowana powierzchnia pod widem EPR z DPPH (próbka kontrolna) 

I0 - Zintegrowana powierzchnia pod widem EPR z DPPH oraz badane próbki  

  Stosowana mieszanina reakcyjna zwierała 1 ml 200 µmol/dm3 etanolowego DPPH         

 Spadek intensywności sygnału EPR próbki DPPH po dodaniu odpowiedniej próbki 

roślinnej wykazującej właściwości antyuteleniające jest przedstawiony na rysunku 49. Wraz ze 

wzrostem objętości dodanej próbki intensywność sygnału maleje. Dla każdej probki badanej 

zarejestrowano różne widma EPR, w zależności od ilości dodawanej próbki do roztworu DPPH 

[248].  

Tabela 41 Aktywność przeciwutleniająca badanych próbek ekstraktów roślinnych, 

soków i naparów wyrażona w mmol troloksu /100 ml roztworu próbki. 

L.p. Nazwa próbki TEAC mmol trolox /100 ml próbki 

1 Ekstrakt z czerwonego wina 1172 

2 Ekstrakt z nasion winogron 3737 

3 Ekstrakt z soku granatu 78 

4 Ekstrakt ze skórki granatu 1044 
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5 Ekstrat owoce malin 529 

6 Ekstrakt z soku z borówki czarnej 698 

7 Ekstrakt z soku żurawiny brak właściwości antyoksydacyjnych 

8 Ekstrakt z truskawek  brak właściwości antyoksydacyjnych 

9 Ekstrakt ze skórki winogron 3086 

10 Ekstrakt z soku z banana brak właściwości antyoksydacyjnych 

11 Ekstrakt z soku mandarynki brak właściwości antyoksydacyjnych 

12 Ekstrakt z soku młodego jęczmienia 30 

13 Napar z borówki czernica 63 

14 Napar z aronii 567 

16 Napar z czarnego bzu 77 

17 Aronia Herbapol 119 

18 Malina Oleofarm 80 

19 Granat Oleofarm 367 

20 Czarny Bez Oleofarm 285 

21 Sok żurawina Oleofarm 64 

22 Malina Netto 53 

23 Aronia Oleofarm 256 

 

 W wyniki przeprowadzonych badań EPR z odczynnikiem DPPH ustalono, że 19 z 23 

przebadanych próbek wykazałay właściwości przeciwutleniające. Wartości TEAC otrzymane 

w wyniku analizy mieszczą się w zakresie od 30 do 3737 mmol troloksu / 100 ml próbki 

surowca roślinnego. Największe wartości TEAC, czyli najlepsze zdolności antyoksydacyjne 

zaobserwowano dla próbek 2 i próbki 9 tj. odpowiednio dla ekstraktów z nasion i skórek 

winogron. Porównanie danych z literatrą nie jest możliwe, gdyż nie znaleziono analogicznych 

przykładów dotyczących wykonanego eksperymentu.  
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III.9 Analiza wpływu wybranych roślinnych surowców 

kosmetycznych na proliferację fibroblastów oraz komórek 

nowotworowych in vitro  

 

Analizowane próbki 

 Próbki oraz przygotowanie zgodnie z rozdziałem „III.1.5 Przedmiot badań”. 

Wybrano trzy próbki do analiz biologicznych (Tabela 42).  

 

Hodowla komórkowa 

 W badaniach zastosowano ludzką linię komórkową gruczolakoraka okrężnicy 

HCT116 uzyskano z ATCC i normalne linie komórek ludzkich fibroblastów - NHDF z Lonza 

(American Type Culture Collection, USA). Jak odczynnik do testu MTS wykorzystano 

CellTiter 96®AQueousOne Solutions – MTS (Promega). Komórki hodowano jako hodowle 

jednowarstwowe w butelkach o pojemności 75 cm2 (Nunc) w zmodyfikowanym podłożu 

Eagle'a Dulbecco z antybiotykiem gentamycyną (200 μl / 100 ml pożywki). Pożywkę 

uzupełniono 12% inaktywowaną termicznie płodową surowicą bydlęcą (Sigma) (HCT116)  

i 15% nieinaktywowaną płodową surowicą bydlęcą (Sigma) (NHDF). Komórki hodowano  

w standardowych warunkach w 37 ° C w wilgotnej atmosferze przy 5% stężeniu CO2. 

 

Test cytotoksyczności 

 Liofilizowane ekstrakty rozpuszczono w pożywce hodowlanej do uzyskania 

odpowiednich stężeń. Wykładniczo rosnące komórki zebrano, zrywając od podłoża, przez 

trypsynizację subkonfluentnych hodowli. Komórki wysiano w stężeniu 5,0 x 103 komórek 

(HCT116) i 4,0 x 103 komórek (NHDF) do 96-studzienkowych płytkek hodowlanch do 

mikromiareczkowania komórek (Nunc) i inkubowano przez 24 godziny. Po tym czasie medium 

wzrostowe wymieniano na pożywkę zawierającą ekstrakty w zakresie stężeń od 0,3 do 2,5 mg 

/ ml. Komórki inkubowano z ekstraktami przez 72 godziny. Po tym czasie medium zastąpiono 

100 μl DMEM bez czerwieni fenolowej. Aktywność metaboliczną żywych komórek określono 

przez dodanie 20 μl roztworów odczyszczających z komórek 96®AQueousOne - MTS (Promega) 

do każdej studzienki, a następnie inkubowano przez 1 godzinę. Test MTS jest kolorymetryczną 
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metodą stosowaną do określania liczby żywych komórek. Do określenia "czystej" absorbancji 

zastosowano standardowy roztwór zawierający 100 μl DMEM bez czerwieni fenolowej i 20 μl 

roztworu MTS. Absorbancję mierzono przy 490 nm przy użyciu czytnika mikropłytek Synergy 

™ 4 (BioTek). Stężenie hamujące 50% (IC50) zdefiniowano jako stężenie ekstraktu zdolne do 

zmniejszenia proliferacji komórek do 50% nietraktowanych komórek kontrolnych. Każdy 

pojedynczy ekstrakt roslinny testowano w trzech powtórzeniach w jednym eksperymencie, przy 

czym każdy eksperyment powtórzono 3 do 5 razy. Wartości IC50 obliczono stosując 

programGraphPad Prism 5. 

 

Wyniki i dyskusja 

 Wybrane ekstrakty roślinne zostały przetestowane pod względem ich działania 

przeciwnowotworowego przeciwko komórkom ludzkiego raka okrężnicy (HCT116) przy 

użyciu testu kolorymetrycznego MTS. Wybrane ekstrakty roślinne zostały przetestowane pod 

względem ich wpływu na proliferację komórkek ludzkich fibroblastów (NHDF) przy użyciu 

testu kolorymetrycznego MTS. Wyniki przedstawiono w tabeli 42. 

 

 

Tabela 42 Działanie przeciwnowotworowe oraz wpływ na aktywnośc fibroblastów 

przedstawione jako stężenie hamujące 50% (IC50) tj.  stężenie ekstraktu zdolne do 

zmniejszenia proliferacji komórek do 50% nietraktowanych komórek kontrolnych 

 

 

L.p. Ekstrakt 

Aktywność przeciwnowotworowa i wpływa 

na aktywność fibroblastów 

 IC50 [mg/ml] 

Komórki gruczolaka 

okrężnicy  

HCT116  

Ludzkie fibroblasty 

NHDF 

1. Ekstrakt z soku granatu 1,02 +/- 0,35 1,98 +/- 0,65 

2. Ekstrakt ze skórek winogron 0,49 +/- 0,09 1,11 +/- 0,20 

3. Ekstrakt z czarnych 

winogron (Longavit) 

1,47 +/- 0,07 1,42 +/- 0,02 
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Wykresy zależności % ilości żywych komórek w hodowlach z dodatekim surowca 

roślinnego od stężenia zastosowanego surowca przestawiono na rysunku 50. W niższych 

stężeniach do 1 mg/ml zauważno wzrost proliferacji komórek nowotworwów okrężnicy  

i fibroblastów. Przy stężeniach powyżej 1 mg/ml widać wyraźną tenedencję w mniejszej ilości 

% żywych komórek w hodowli. Stwierdzono zatem, że aby pobudzić aktywnośc fibroblastów 

in vitro należy stosować stężenia surowca poniżej 1 mg/ml natomiast aby działać 

przeciwnowotworowo i nie pobudzać wzrostu komórek nowotworowych z hodowlach in vitro 

należy stosować stężenia rzędu 2,5 mg/ml surowca roślinnego.  
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Rysunek 48 Wykresy zależności stężenia ekstraktu roślinnego od % pozostalych żywych 

komórek w badanej hodowli. 
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IV. Wnioski i podsumowanie 

Na podstawie przeprowadzonych badań, stwierdzono, iż: 

1. Po raz pierwszy analizowano ilościow i jakościowo trans–resweratrol w roślinnych 

surowcach kosmetycznych metodą TLC. Nie ma doniesień literaturowych dotyczących analiz 

TLC surowców kosmetycznych pod względem zawartości trans–resweratrolu.  

2. Po raz pierwszy analizowano ilościowo trans–resweratrol w roślinnych surowcach 

kosmetycznych metodą HPLC. Nie ma doniesień literaturowych dotyczących analiz HPLC 

surowców kosmetycznych pod względem zawartości trans–resweratrolu. W 27 na 30 

przebadanych próbek oznaczono trans–resweratrol ta metodą. 

3. Opracowano metodę TLC jakościowego i ilościowego oznaczania flawonoidów i 

kwasów fenolowych w roślinnych surowcach kosmetycznych. Nie ma doniesień literaturowych 

dotyczących analiz surowców kosmetycznych pod względem zawartości tych związków.  

4. Opracowano metodę TLC oznaczania jakościowego i ilościowego barwników 

naturalnych (antocyjanin i antocyjanidyn) w roślinnych surowcach kosmetycznych. Nie ma 

doniesień literaturowych dotyczących analiz surowców kosmetycznych pod względem 

zawartości tych związków.  

5. Oznaczono właściwości przeciwutleniające 5 różnymi metodami analitycznymi  

z zakresy spektrofotometrii UV-VIS z zastosowaniem różnych odczynników stwierdzono oraz 

metodą EPR z zastosowaniem odczynnika DPPH, że wszystkie przebadane próbki wykazują 

właściwości antyoksydacyjne. 

6. Przedstawiono pionierskie zastosowanie testu dot blot z detekcją bioautograficzną do 

szybkiej analizy i względnego porównania właściwości antybakteryjnych wybranych soków, 

naparów ziołowych i ekstraktów roślinnych, stosowanych w przemyśle farmaceutycznym  

i kosmetycznym. W 2 z 36 przebadanych próbek nie oznaczono strefy zahamowania wzrostu 

bakterii. W przypadku 34 próbek stwierdzono, że wykazują właściwości antybakteryjne.   

7. Bioautografia stanowi ważny pierwszy krok w szybkim wyszukiwaniu nowych 

składników antybakteryjnych pochodzenia naturalnego stosowanych w przemyśle 
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spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Bioautografię można zastosować do badań 

nad zastąpieniem syntetycznych środków konserwujących naturalnymi ekstraktami roślinnymi, 

wykazującymi takie działanie. 

8.  W badaniach wykazano, że aby pobudzić aktywnośc fibroblastów in vitro należy 

stosować stężenia surowca poniżej 1 mg/ml natomiast aby działać przeciwnowotworowo i nie 

pobudzać wzrostu komórek nowotworowych z hodowlach in vitro należy stosować stężenia 

rzędu 2,5 mg/ml surowca roślinnego.  
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Małgorzata Wałek, Teresa Kowalska, Mieczysław Sajewicz, Analiza 

właściwości antyoksydacyjnych roślinnych surowców kosmetycznych metodą 

DPPH 

• XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Chromatografia jonowa i techniki 

pokrewne 2016”, 20-21.04.2016 r. Zabrze, Marta Skorek, Karolina Jurczyk, 

Mieczysław Sajewicz, Teresa Kowalska, Thin-Layer Chromatographic 

identification of flavonoids contained in the cosmetic raw materials 

• X Seminarium Naukowym „Aktualne Problemy Chemii Analitycznej", UŚ 

Katowice 13.05.2016 r. Marta Skorek, Katarzyna Pytlakowaska, Teresa 

Kowalska, Mieczysław Sajewicz, poster Właściwości antyoksydacyjne 

roślinnych surowców farmaceutycznych analiza metodą FRAP 

• Aleksandra Łangiewka, Patrycja Glenc, Violetta Kozik, Andrzej Bąk, Katarzyna 

Pytlakowska, Marta Skorek, poster Oznaczanie właściwości antyoksydacyjnych 

wybranych roślin krzyżowych metodą spektrofotometrii UV-Vis 

• The XXXVIIIth Symposium Chromatographic Methods of Investigating the 

Organic compounds w Szczyrku 1-3.06.2016 r. Violetta Kozik, Andrzej Bąk, 

Krystyna Jarzembek, Marcin Rojkiewicz, Katarzyna Pytlakowska, Aleksandra 

Łangiewka, Patrycja Glenc, Marta Skorek, Determination of antioxidant 

properties of selected cruciferous plants 

• XI Seminarium Naukowe „Aktualne  Problemy Chemii Analitycznej” UŚ, 

12.05.2017 r. W Katowicach, Marta Skorek, Katarzyna Pytlakowska, Teresa 

Kowalska, Mieczysław Sajewicz, Właściwości antyoksydacyjne roślinnych 

surowców kosmetycznych analiza metodą FRAP 

• XII Seminarium Naukowe „Aktualne Problemy Chemii Analitycznej” UŚ, 

11.05.2018 r. w Katowicach, Marta Skorek, Katarzyna Pytlakowska, Teresa 

Kowalska, Mieczysław Sajewicz, Właściwości antyoksydacyjne roślinnych 

ekstraktów kosmetycznych analiza metodą CUPRAC 
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• I Dni Kosmetologii AWSB 21.11.2020 r .w Dąbrowie Górniczej – organizacja 

konferencji oraz wykład Marta Skorek, Jak promieniowanie HEV wpływ na 

skórę?  
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VI. Curriculum Vitae 
 

Dane osobowe  

 

Numer telefonu:  +48 509 482 470 

E-mail:  marta.skorek@o2.pl 

Data urodzenia: 22.04.1985 r.  

Adres zamieszkania:     ul. Wojska Polskiego 6/4 

 41-600 Świętochłowice  

 

Doświadczenie zawodowe   

 

11.2020 – obecnie  Perrigo Poland – straszy przedstawiciel farmaceutyczny 

 rejon: Śląsk 

 Obowiązki: sprzedaż i promocja preapratów OTC; współpraca  

z aptekami, hurtowniami i sieciami aptecznymi; szkolenie 

farmaceutów z preparatów dermokosmetycznych, udział w grupach 

projektowych i kongresach medycznych i farmaceutycznych; 

wsparcie działu szkoleń i KAM 

 

10.2019 – obecnie  Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej – nauczyciel akademicki, 

asystent 

 Obowiązki: prowadzenie zajęć z kosmetologii leczniczej, 

kosmetologii pielęgnacyjnej, aparatury kosmetycznej, receptury 

kosmetyków, prowadzenie praktyki zawodowej dla studentów 

kosmetologii, organizowanie i tworzenie srudiów podyplomowych 

we współpracy z zagraniczymi instytucjami  

 

09.2018 – 12.2018  Śląska Wyższa Szkoła Medyczna Katowice – nauczyciel 

akademicki, asystent 

 Obowiązki: prowadzenie zajęć z kosmetologii leczniczej, 

kosmetologii pielęgnacyjnej oraz chemii kosmetycznej   

 

02.2016 – 10.2020  Sanofi Aventis – starszy przedstawiciel medyczny, szkoleniowiec, 

straszy przedstawiciel farmaceutyczny 

 rejon: Częstochowa, Zagłębie, Śląsk 

 Obowiązki: szerzenie wiedzy o dermokosmetykach w środowisku 

medycznym (lekarze dermatolodzy, medycyny estetycznej, pediatrzy  

i alergolodzy; położne, kosmetolodzy), szkolenie farmaceutów  

z preparatów dermokosmetycznych, wsparcie przedstawicieli 

farmaceutycznych w realizacji celów sprzedażowych, udział  

Marta Skorek 
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w grupach projektowych i kongresach medycznych, wsparcie działu 

szkoleń i KAM, współpraca z marką Frontline PetCare w ramach 

szkoleń z kosmetyków dla zwierząt domowych  

 

08.2012 – obecnie          Estetic Way - kosmetolog 

 Obowiązki: praca w centrum kosmetologii na stanowisku 

kosmetologa, wykonywanie zabiegów kosmetycznych z zakresu 

twarzy i ciała, obsługa urządzeń kosmetycznych, organizowanie 

szkoleń i pokazów, wdrażanie nowych strategii i zabiegów 

 

08.2012 – obecnie          Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu,  

Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrzu, Centrum 

Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu, Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej  

 - nauczyciel 

 Obowiązki: prowadzenie zajęć z pracowni kosmetyki, kosmetyki 

pielęgnacyjnej, chemii kosmetyków, podstaw anatomiczno- 

dermatologicznych na kierunku technik usług kosmetycznych, 

prowadzenie szkoleń kosmetycznych, organizowanie i prowadzenie 

praktyki zawodowej dla słuchaczek kierunków kosmetycznych  

 

10.2012 – 02.2016  Sanofi Aventis – specjalista ds. produktu, szkoleniowiec  

 rejon: Polska 

 Obowiązki: współpraca z menagerem ds. szkoleń w ramach 

przygotowywania i realizacji projektów szkoleniowych, przygoto-

wywanie prezentacji, materiałów, ćwiczeń i scenariuszy pod kątem 

grupy docelowej odbiorców szkoleń, prowadzenie szkoleń 

produktowych z dermokosmetyków, suplementów diety i leków OTC 

(także merchandising, techniki sprzedaży, tematy z zakresu 

kosmetologii) 

 

08.2012 – 2.2016           Sanofi Aventis – dermokonsultantka Śląsk 

 Obowiązki: współpraca z aptekami w ramach promowania  

 i sprzedaży preparatów dermokosmetycznych, organizowanie akcji 

promocyjnych, współpraca z menagerami aptek w kontekście 

realizacji akcji promocyjnych, eventów, zamówień, ekspozycji  

 

10.2009 – 08.2017           Zespół Szkół Policealnych COSINUS, Żak, AP Edukacja, TEB  

 - nauczyciel 

 Obowiązki: prowadzenie zajęć z pracowni kosmetyki, chemii 

kosmetyków, podstaw dermatologii na kierunku technik usług 

kosmetycznych 

 

09.2009  - 10.2011 Master Beauty – trener, specjalista ds. organizacji szkoleń Polska 
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 Obowiązki: projektowanie i zarządzanie szkoleniami dla dużych firm 

kosmetycznych np. Eris, przygotowywanie prezentacji, materiałów 

i aktywności dla słuchaczy oraz prowadzenie szkoleń z branży 

kosmetycznej/SPA m.in.: „Profesjonalna dermokonsultantka – 

techniki sprzedaży” oraz szkolenia produktowe z kosmetyków 

drogeryjnych, organizacja oraz prowadzenie szkoleń  

z dermokosmetyków dla pierwszych drogeri Hebe w Polsce 

 

01.2012 – 12.2013 Wolf i Vader Cosmetics Poland - szkoleniowiec kosmetyki 

profesjonalnej (zlecenia) 

 Obowiązki: praca z linią kosmetyków profesjonalnych (naturalnych) 

marki Phyt’s, przygotowywanie prezentacji oraz materiałów dla 

słuchaczy, prowadzenie szkoleń i pokazów w gabinetach 

kosmetycznych i/lub SPA, copywriting kosmetyczny, tłumaczenie 

katalogów z języka angielskiego na polski 

 

10.2009 – 01.2010 Śląski Uniwersytet Medyczny – adiunkt w Zakładzie 

Kosmetologii  

 Obowiązki: prowadzenie zajęć na kierunku farmacja, 

przygotowywanie oraz prowadzenie szkoleń punktowanych dla 

farmaceutów z tematyki kosmetologii i kosmetyków 

Wykształcenie 

 

2021 – obecnie    Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego w Przemyślu  

 Kierunek: Podyplomowe studia Podologia 

 

2012 – obecnie Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Nauk Ścisłych  

i Technicznych 

 Kierunek: studia doktoranckie chemia 

 

2020 – 2021    Regionalne Centrum Kształcnia Ustawicznego w Sosnowcu   

 Kierunek/ Tytył zawodowy: Technik Sterylizacji Medycznej  

 

2010 – 2012 Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Matematyki, Fizyki  

i Chemii 

    Kierunek: Podyplomowe studia pedagogiczne przygotowujące do 

nauczania przedmiotu chemia 

 

2007 – 2010  Uniwersytet Śląski w Katowicach 

 Kierunek: Chemia  

 specjalność: chemia ogólna (licencjackie)  

 

2004 – 2009                    Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

 Kierunek: Kosmetologia (magisterskie)  
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2000 – 2004 VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego 

 w Radomiu  

 Klasa o profilu biologiczno-chemicznym 

  

Umiejętności 

Języki obce angielski: średnio zaawansowany w mowie i piśmie  

Prawo jazdy                   kat. B 

Obsługa komputera biegła Microsoft Office  

 

 

Szkolenia i certyfikaty  

   

2004                   ECOLAB - Dezynfekcja i higiena w gabinecie kosmetycznym  

i salonie fryzjerskim 

2006 NBS - Modelowanie, przedłużenie i zdobienie paznokci metodą 

żelową  

2006                                ACTIV – Modelowanie i przedłużenie paznokci metodą żelową UV  

2007                  NATINUEL – Teoretyczno – praktyczne szkolenie kwalifikacyjne  

z peelingów na bazie kwasów o wysokich stężeniach AHA, BHA, 

AKA 

2007          COSMEO Mikrodermabrazja diamentowa szkolenie teoretyczne  

i praktyczne  

2007                                FENICE – Zastosowanie praktyczne peelingów chemicznych  

2007                                COLLEGE MASSAGE - Masaż klasyczny I stopień 

2009                                EURO BEAUTY - Mezoterapia igłowa 

2009                      FENICE - Yellow Peel praktyczne zastosowanie w leczeniu skóry 

dotkniętej photoaging, przebarwieniami i zmianami potrądzikowymi 

2009 Master Beauty – Menadżer Centrum Kosmetycznego, SPA 

2010 NeoGlis – Szkolenie teoretyczno-praktyczne podnoszące kwalifikacje  

z aplikacji preparatów na bazie wysoko stężonych kwasów AHA, 

BHA, AKA 

2010                                Farmona - Szkolenie z zakresu znajomości produktów i zabiegów 

pielęgnacyjnych kosmetykami „Farmona” 

2010                              Farmona – Warsztaty szkoleniowe z zakresu znajomości autorskiego 

masażu twarzy i terapii uciskowej głowy 

2011         COSINUS – Szkolenie praktyczne dla instruktorów kursów  

z zakresu przedłużanie rzęs metodą 1 do 1 

2011 MONIMAR – szkolenie z zakresu pedicure leczniczego  

2011  NetAkademia – Sprzedaż bezpośrednia 

2012 MENOS Akademia Sztuki Masażu - Masaż gorącymi kamieniami 

2012  NetAkademia – Wystąpienia publiczne i prezentacje 

2012  NetAkademia – Profesjonalna obsługa klienta  

2012    NetAkademia – Profesjonalna autoprezentacja  

2012  FREEMAN – Kurs pierwszego stopnia makijażu profesjonalnego 
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2012 Baylla – praktyczne zastosowanie dermorollerów Beauty Roller 

System BRS w zabiegach na twarz i ciało 

2013  TCC Kowalski & Kamykowska Sp. z o.o. – Cykl szkoleń 

managerskich (Asertywność, budowanie zespołu sprzedaży, systemy 

motywacyjne, prowadzenie rekrutacji, zarządzenia czasem, 

coaching, negocjacje, obsługa klienta, zarządzanie konfliktami  

i stresem) 

2013                      Nepentes warsztaty– Prawidłowe postępowanie z pacjentem 

alergicznym 

2013                            Nowa Era – Konferencja nauczycieli praktycznej nauki zawodu 

technik usług kosmetycznych 

2013 Pedagogiczny kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu (80 

godzin) 

2013                                Nepentes warsztaty – Merchandising, siła „niemego” sprzedawcy 

2014  Nepentes - Farmaceuta profesjonalny doradca w aptece 

2014 Esthetic Group Pedicure Metodą Balsan  

2014 IKOR – warsztaty makijażu kosmetykami naturalnymi PURE 

COLOURS 

2014 Inspire Consulting i Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych 

Technologii – „Innowacyjność kluczem do sukcesu w branży 

medyczno-estetycznej” 80 godzin  

2014  ZIAJA – zabiegi profesjonalne kosmetyki ZIAJA PRO 

2014 TUV NORD POLSKA – Specjalista Zarządzania Innowacjami 

2014                                TUV NORD POLSKA – Menadżer Zarządzania Innowacjami 

2015  Sterylizacja w gabinetach kosmetycznych, obsługa autoklawu  

2015                                Pharmaceuticals Consulting – Techniki sprzedaży w aptece 

2015     Inter Promed - Zamykanie naczyń falami radiowymi  

2015  Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Metodyka pracy z dorosłymi  

2016  Inter Promed - Obsługa lasera diodowego F1 (fotodepilacja  

i odmładzanie) 

2016  Business Strategy & Excellence Dept. – Customer Facing Roles-

Selling Skills Standard (certyfikacja Nepentes)  

2017 Jadwiga Laboratorium – Szkolenie produktowe z zabiegów 

profesjonalnych 

2017 Jadwiga Laboratorium – Peeling ziołowy procedura zabiegu 

2017 Zespół Specjalistycznego Centrum Edukacji EDU-MACH- 

Rozwijanie zdolności koncentracji uwagi, spostrzegawczości  

i pamięci w szkole, przedszkolu i placówce oświatowej 

2017  Zespół Specjalistycznego Centrum Edukacji EDU-MACH – Metody 

aktywizujące w nauczaniu  

2017  Kazaro - szkolenie praktyczne z zabiegów i urządzeń do tlenoterapii  

i oxybrazji 

2017                                 Mimari – szkolenie praktyczne z obsługi i zastosowanie IPL i RF 

2017         Bielenda – Szkolenie z zakresu zabiegów Reti-Power2 Bielenda 

2017 Oksybrazja aktywnym tlenem – szkolenie praktyczne 
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2017 WOM Katowice - Nauczanie z pasją jako sposób zachowania 

entuzjazmu  

i zaangażowania zawodowego 

2017        Kurs kierownika wycieczek szkolnych  

2018 Metodyka pracy z dorosłymi 

2018  Podologia zakładanie klamer metalowych Garboklamra 

2018 Vigorpoint & Beauty Dash – Kwas hialuronowy w wypełniaczach 

kosmetycznych  

2019 Bielenda – szkolenie z linii Acid Fusion 3.0 z zastosowaniem 

kwasów 

2019 Clarena – szkolenie z peelingów Algapalnt Peel  

2019  Bluskay Polska – stylizacja paznokci metodą akrylożelową  

2020  RCKU Sosnowiec – Reżim sanitarno-epidemiologiczny  

w pracowniach praktycznych szkoły medycznej 

2020 WOM Katowice – Monitorowanie realizacji programów nauczania   

kształcenia zawodowego w okresie pandemii  

2020 Apis – Komplementarny Program Procedur Zabiegowych Firmy 

APIS z zakresu zabiegów pielęgnacyjnych  

2021 Bielenda – MesoMed Program z zastosowaniem dermapen 

2021 DecuMed Gliwice - Szkolenie z zakresu zastosowania stymulatorów 

tkankowych 

2021 DecuMed Gliwice - Szkolenie z zakresu zastosowania osocza 

bogatopłytkowego i komórek macierzystych  

2021 DecuMed Gliwice - Szkolenie z zakresu zastosowania wypełniaczy: 

usieciowanego kwasu hialuronowego – poziom II 

2021 Polinic – Szkolenie praktyczne z zakresu obsługi i zastosowania 

platform zintegrowanych IPL, SHR, OPT, Nd:YAG, RF 

 

 

 

Zainteresowania chemia kosmetyków, socjologia i socjotechniki, kosmetologia 

praktyczna, medycyna estetyczna, psychologia sprzedaży, 

komunikacja interpersonalna  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 

a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych).           
          Marta Skorek 
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