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AUTOREFERAT 

 

1. Imi ę i nazwisko: Urszula Gawlik-Dziki 

2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe: 

- mgr biologii, specjalność biologia molekularna, Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie, 1994 r. 

- dr nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia - chemia 

żywności, 2002 r. 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych: 

- adiunkt (01.12.2002 r. – obecnie), Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 
Katedra Biochemii i Chemii Żywności 

- asystent (01.11.1994 – 01. 12. 2002), Akademia Rolnicza w Lublinie, Katedra 
Biochemii (od roku 1996 Katedra Biochemii i Chemii Żywności)  

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 

r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz.U. nr 65, poz. 595 ze zm.): 

a) tytuł osiągnięcia naukowego:  

 

Cykl publikacji naukowych pod tytułem: Biodostępność i interakcje 

przeciwutleniaczy fenolowych w żywności – badania in vitro. 

 

b) autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wyda nia, nazwa wydawnictwa:  

O1. Gawlik-Dziki U., Dziki D., Baraniak B., Lin R. 2009. The effect of simulated 

digestion in vitro on bioactivity of wheat bread with tartary buckwheat. LWT-Food 

Science and Technology. 42, 137–143. (32 pkt., IF= 2,114*; 3,011**) 

O2. Gawlik-Dziki U. 2011. Application of isobolographic analysis for the evaluation of 

interactions between bioactive constituents from dandelion (Taraxaci flos) and lime 

(Tiliae flos). Annales UMCS, SECTIO DDD. XXIV(3), 17, 153-159.(7 pkt.) 

O3. Gawlik-Dziki U., Świeca M., Dziki D. 2012. Comparison of phenolic acids profile 

and antioxidant potential of six varieties of spelt (Triticum spelta L.). Journal of 

Agricultural and Food Chemistry. 60(18), 4603-4612. (45 pkt., IF= 2,823*; 

3,239**) 
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O4. Gawlik-Dziki U. 2012. Dietary spices as a natural effectors of lipoxygenase, 

xanthine oxidase, peroxidase and antioxidant agents. LWT - Food Science and 

Technology. 47(1), 138-146. (35 pkt., IF= 2,545*; 3,011**) 

O5. Gawlik-Dziki U. 2012. Changes in the antioxidant activities of vegetables as a 

consequence of interactions between active compounds. Journal of Functional Foods. 

4(4), 872-882. (25 pkt., IF= 2,446*; 2,446**) 

O6. Gawlik-Dziki U., Jeżyna M., Świeca M., Dziki D., Baraniak B., Czyż J. 2012. Effect 

of bioaccessibility of phenolic compounds on in vitro anticancer activity of broccoli 

sprouts. Food Research International. 49, 469-476. (40 pkt., IF= 3,150*; 3,549**) 

O7. Gawlik-Dziki U., Świeca M., Dziki D., Baraniak B., Tomiło J., Czyż, J. 2013. 

Quality and antioxidant properties of breads enriched with dry onion (Allium cepa 

L.) skin. Food Chemistry. 138(2), 1621-1628. (45 pkt., IF= 3,655*; 4,268**) 

Łącznie: 

• Impact factor – 16,733* (19,524)** 

• Punkty MNiSW - 229* 

*obowiązujące w roku wydania publikacji, 

** średni pięcioletni Impact Factor 

 

Wkład Wnioskodawcy w ww. publikacje obejmuje: autorstwo hipotez i koncepcji 

badań, udział w wykonaniu doświadczeń oraz większości oznaczeń; analizę, opracowanie i 

dyskusję wyników, napisanie manuskryptów (załączono oświadczenia współautorów). 

 

c) omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników 

wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania. 

Wprowadzenie 

Jednym z kluczowych czynników ryzyka tzw. chorób cywilizacyjnych (nowotwory, 

cukrzyca, schorzenia układu krwionośnego i neurodegeneracyjne) jest stres oksydacyjny 

prowadzący do m.in. do utlenienia białek, lipidów i kwasów nukleinowych skutkującego 

modyfikacjami struktury i zaburzeniami ich funkcji. Stres oksydacyjny wynika głównie z 

nadmiernej produkcji reaktywnych form tlenu (ROS, reactive oxygen species) nie usuniętych 

przez naturalne mechanizmy naprawcze. Mechanizmy te mogą być wspomagane poprzez 

dostarczanie do organizmu substancji o aktywnościach przeciwutleniających, w którymi 

charakteryzują się między innymi związki fitochemiczne. Grupą wtórnych metabolitów 

roślinnych o szeroko udokumentowanej aktywności biologicznej są związki fenolowe. Stąd 
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też uważa się, że dieta bogata w żywność pochodzenia roślinnego stanowi ważny element 

profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Ich skuteczność jako przeciwutleniaczy wynika z 

różnych mechanizmów działania: mogą być inhibitorami reakcji wolnorodnikowych poprzez 

hamowanie powstawania rodników lipidowych, przerywanie propagacji łańcuchowych 

reakcji autooksydacji, wygaszanie tlenu singletowego, mogą działać jako czynniki redukujące 

przekształcające wodoronadtlenki do trwałych związków, jako związki chelatujące jony 

metali przejściowych oraz jako inhibitory enzymów prooksydacyjnych (Carocho i Ferreira, 

2013). 

Większość prac dotyczących problematyki aktywności antyoksydacyjnej żywności 

pochodzenia roślinnego opiera się na badaniu aktywności egzogennych dla człowieka 

przeciwutleniaczy nieenzymatycznych, podczas gdy niewiele jest prac podejmujących 

zagadnienie wspomagania enzymatycznego (endogennego) systemu ochrony 

antyoksydacyjnej – aktywacji tzw. pierwotnych enzymów antyoksydacyjnych: dysmutazy 

ponadtlenkowej (SOD), katalazy (CAT), peroksydazy (PEROX) jak i hamowania aktywności 

enzymów prooksydacyjnych związanych z występowaniem stanów patologicznych – 

lipooksygenazy (LOX) i oksydazy ksantynowej (OX). W odpowiedzi antyoksydacyjnej udział 

bierze cała grupa przeciwutleniaczy, a nie tylko jeden ich rodzaj. Jakkolwiek synergizm 

przeciwutleniaczy odgrywa znaczącą rolę, niewiele jest opracowań dotyczących tego 

zagadnienia w tak skomplikowanych układzie jak kompletna żywność (whole food). 

Głównymi czynnikami decydującymi o bioaktywności związków polifenolowych są 

ich przemiany metaboliczne i bioprzyswajalność. W badaniach dotyczących 

bioprzyswajalności związków czynnych bardzo często pomijana była biodostępność. Jest ona 

definiowana jako ilość składników żywności występujących w jelicie w konsekwencji 

uwalniania ich z matrycy żywności i zdolnych do pokonania bariery jelitowej. Ponadto wiele 

badań przyswajalności związków fenolowych dotyczyło głównie czystych, pojedynczych 

składników (izolowanych z żywności lub syntetyzowanych chemicznie) mimo iż ich 

bioprzyswajalność z kompletnej żywności może być całkowicie odmienna (Saura-Calixto i 

wsp., 2007).  

Mając powyższe na uwadze postawiono następujące hipotezy badawcze: 

 

- wielokierunkowa aktywność fizjologiczna związków fenolowych warunkowana jest 

przez ich biodostępność,  

- surowce zawierające biodostępne i bioprzyswajalne przeciwutleniacze mogą być 

wykorzystywane do fortyfikacji żywności,  
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- czynnikiem zasadniczo modulującym aktywność przeciwutleniaczy są interakcje ze 

składnikami matrycy. 

 

 

Szczegółowe cele pracy to: 

1. Określenie wielokierunkowej aktywności biologicznej związków fenolowych (aktywności 

przeciwutleniającej, zdolności do modulowania aktywności enzymów pro- 

i antyoksydacyjnych, aktywności przeciwnowotworowej oraz korelacji pomiędzy nimi).  

 2. Wykazanie, iż biodostępność jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na 

bioaktywność polifenoli występujących w żywności oraz opracowanie uniwersalnego 

sposobu jej wyrażania. 

3. Wykazanie, że czynnikiem zasadniczo modulującym bioaktywność związków fenolowych 

zawartych w żywności są interakcje oraz opracowanie uniwersalnego sposobu ich określania. 

4. Wykazanie, iż fortyfikacja surowcami o udokumentowanej aktywności biologicznej może 

prowadzić do polepszenia aktywności biologicznej żywności. 

 

1. Badanie aktywności antyoksydacyjnej  

Problematykę zapobiegania stresowi oksydacyjnemu przez związki o aktywności 

biologicznej występujące w najczęściej spożywanej żywności pochodzenia roślinnego 

podejmują wszystkie prace stanowiące Osiągnięcie. Przedmiotem badań były powszechnie 

konsumowane przyprawy i zioła: bazylia (Ocimum basilicum L.), rozmaryn (Rosemarinus 

officinalis L.), estragon (Artemisia dracunculus L.), oregano (Origanum vulgare L.), cynamon 

(Cinamomum sp.), biały i czarny pieprz (Piper nigrum L.), tymianek (Thymus vulgaris L.), 

kwiaty mniszka lekarskiego (Taraxaci flos) i lipy (Tiliae flos) (O4, O2), warzywa: pomidor 

(Solanum lycopersicum L.), cebula (Allium cepa L.), czosnek (Allium sativum L.), sałata 

masłowa (Lactuca sativa var. capitata), (O5), kiełki brokułu (Brassica oleracea L. var. 

italica) (O6), ziarno pszenicy orkisz (Triticum spelta) (O3), pieczywo pszenne wzbogacone 

preparatem z zielonych części gryki (TBF, tartary buckwheat flavones) (O1) oraz łuską cebuli 

(O7). 

W badaniach in vitro wykazano, iż analizowane przyprawy zawierają związki zdolne 

do hamowania aktywności LOX i OX oraz aktywowania PEROX, ponadto wykazują 

następujące właściwości przeciwutleniające: hamują proces peroksydacji lipidów, neutralizują 

rodniki ponadtlenkowe i nadtlenek wodoru (O4). Efektywnymi inhibitorami LOX okazały się 



 5 

również związki fenolowe zawarte w kwiatach lipy i mniszka lekarskiego, co potwierdza ich 

aktywność przeciwzapalną i potencjalne działanie przeciwnowotworowe (O2). Podobną 

aktywność biologiczną (zdolność do neutralizowania wolnych rodników, hamowania 

aktywności LOX i XO oraz aktywowania CAT) wykazały związki fenolowe obecne w 

powszechnie spożywanych warzywach: sałacie, pomidorach, cebuli i czosnku (O5). Również 

kompleksowe badania potencjału antyoksydacyjnego kiełków brokułu wykazały, iż 

przejawiają one wielokierunkowe działanie antyoksydacyjne – udokumentowano ich 

aktywność przeciwrodnikową, zdolność do redukcji, chelatowania jonów metali, hamowania 

peroksydacji lipidów, zdolność do hamowania aktywności LOX, OX i aktywacji CAT. 

Ponadto wykazano, że związki zawarte w kiełkach brokułu działają przeciwnowotworowo 

(O6). Jednym z głównych źródeł fenolokwasów w diecie są zboża; ich specyficzny profil 

fitochemiczny powoduje zmniejszenie ryzyka zachorowań na pewne choroby przewlekłe, na 

co wskazują badania epidemiologiczne (Oomen, 2002). Surowcem przeżywającym renesans 

jest ziarno pszenicy orkisz. Pomimo rosnącego zainteresowania produktami orkiszowymi w 

dostępnej literaturze brakowało danych na temat składu i aktywności antyoksydacyjnej 

różnych odmian orkiszu. Analizie poddano ziarno sześciu odmian pszenicy orkisz. Otrzymane 

wyniki wskazują na ich wielokierunkową aktywność przeciwutleniającą (zdolność do 

neutralizowania wolnych rodników DPPH, rodników ponadtlenkowych i hydroksylowych, 

zdolność do redukcji, zdolność do hamowania peroksydacji lipidów, zdolność do 

chelatowania jonów metali oraz zdolność do hamowania aktywności LOX i aktywność 

analogiczną do SOD) (O3). 

Aktywność antyoksydacyjna poszczególnych składników żywności jest związana z 

różnorodnymi mechanizmami ich działania, jednocześnie brak jest uniwersalnej metody 

oznaczania całkowitej aktywności antyoksydacyjnej (TAC). W związku z powyższym 

pojawia się potrzeba ustalenia zależności pomiędzy wynikami uzyskanymi rozmaitymi 

metodami bazującymi na odmiennych mechanizmach reakcji. Z tego powodu zaproponowano 

wskaźnik aktywności antyoksydacyjnej (total antioxidant index, AI) integrujący wszystkie 

metody oznaczania aktywności przeciwutleniającej i umożliwiający porównanie aktywności 

badanych prób. AI został określony jako suma relatywnych aktywności (RA) obliczonych dla 

każdej z zastosowanych metod. Ponadto wyznaczono wskaźnik PAC50 (stężenie 

fenolokwasów, przy którym osiągane jest 50% danej aktywności przeciwutleniającej) (O3). 

Wiedza na temat negatywnego wpływu stresu oksydacyjnego na organizm człowieka 

uzasadnia wzbogacanie żywności surowcami zawierającymi związki o udokumentowanej 

aktywności przeciwutleniającej. Bardzo ważnym czynnikiem jest wybór odpowiedniego 
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„nośnika” substancji aktywnych – powinien to być produkt powszechnie spożywany przez 

populację zagrożoną niedoborem, względnie tani, przetwarzany przemysłowo, o stabilnym 

spożyciu, zalecany przez żywieniowców. Wszystkie te kryteria spełnia pieczywo, z tego też 

powodu zostało wybrane jako produkt „bazowy”. Niemniej ważna jest postać i dawka 

substancji wzbogacającej (koncentrat, izolat, związek syntetyczny lub premix, o wysokiej 

stabilności i biodostępności, nie zmieniający cech sensorycznych produktu) oraz odpowiednia 

technologia wzbogacania, zapewniająca równomierność rozmieszczenia składnika w partii 

produktu, nie zakłócająca podstawowego toku produkcji i możliwa do bieżącego 

kontrolowania. Opierając się na w/w kryteriach zaproponowano wzbogacanie pieczywa 

pszennego preparatem otrzymanym z zielonych części gryki, bogatym w izoflawony i 

wykazującym silne działanie antyoksydacyjne (Baraniak i wsp., 2006) oraz suchą łuskę 

cebuli (naturalne źródło aglikonu kwercetyny). Określono potencjał przeciwutleniający 

fortyfikowanego chleba i potencjalną biodostępność związków czynnych.  

Pieczywo pszenne wzbogacono preparatem z zielonych części gryki odm. Tartary w 

udziale 2,5 i 5% oraz pieczywo kontrolne. Ocena sensoryczna wykazała, że 2,5% udział 

preparatu z gryki powodował nieznaczne pogorszenie jakości chleba, natomiast udział 

preparatu w ilości 5% - znaczny spadek jakości pieczywa, chociaż najwyższą aktywnością 

przeciwrodnikową, zdolnością do redukcji i hamowania peroksydacji lipidów 

charakteryzował się chleb właśnie z 5% udziałem preparatu z zielonych części gryki (O1). 

Wybór suchej łuski cebuli jako surowca do wzbogacania chleba pszennego 

podyktowany był faktem, iż materiał ten jest bogatym źródłem kwercetyny (aglikonu) o 

udokumentowanej biodostępności i bioprzyswajalności (Wiczkowski i wsp., 2008). Poza tym 

łuska cebuli jest materiałem odpadowym, którego zagospodarowanie rodzi problemy natury 

technicznej i ekonomicznej. Jak wykazano w pracy O7 wybrany surowiec wykazuje 

wielokierunkowe działanie przeciwutleniające (aktywność przeciwrodnikową, zdolność do 

chelatowania jonów metali, zdolność do redukcji, zdolność do ochrony lipidów przed 

uszkodzeniami oksydacyjnymi). Pieczywo pszenne zostało wzbogacone suchą łuską cebuli w 

udziale od 1 do 5%. Aktywność przeciwutleniająca chleba wzbogaconego była istotnie 

wyższa niż aktywność chleba kontrolnego. W szczególności dodatek suchej łuski cebuli 

spowodował wzrost zdolności do ochrony lipidów przed utlenieniem, potencjału 

redukcyjnego i zdolności do chelatowania. Optymalne wartości potencjału 

przeciwutleniającego stwierdzono w przypadku suplementacji 2-3% - zwiększanie udziału 

łuski cebuli nie spowodowało wzrostu potencjału antyoksydacyjnego. Ocena sensoryczna 
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wykazała, iż zastąpienie mąki pszennej łuską cebuli w udziale do 3% było akceptowane przez 

konsumentów (O7). 

W pracach stanowiących Osiągnięcie wykazano, iż składniki badanych surowców 

roślinnych wykazują wielokierunkową aktywność przeciwutleniającą. Na podstawie analizy 

statystycznej udowodniono występowanie dodatniej korelacji pomiędzy zawartością 

związków fenolowych a aktywnością przeciwutleniającą, co potwierdza hipotezę, iż są one w 

głównej mierze odpowiedzialne za potencjał antyoksydacyjny i tym samym prozdrowotne 

działanie żywności pochodzenia roślinnego.  

 

2. Badanie biodostępności przeciwutleniaczy z żywności pochodzenia roślinnego 

Aktywność związków fenolowych oznaczona in vitro (po ich wyizolowaniu z 

żywności) nie musi być zgodna z aktywnością wykazywaną w organizmie człowieka. 

Związki fitochemiczne w postaci związanej nie mogą być metabolizowane przez enzymy 

występujące w przewodzie pokarmowym człowieka, są odporne na trawienie w żołądku i 

jelicie cienkim; potencjalnie mogą być uwolnione w jelicie grubym w wyniku działania 

enzymów mikroflory jelitowej i wówczas przejawiać działanie prozdrowotne w jelicie, a w 

innych tkankach - po absorpcji. Stwierdzono jednak, że w przypadku kwasu ferulowego tylko 

mała część frakcji związanej jest uwalniana podczas trawienia żołądkowo-jelitowego - 

całkowita biodostępność wynosi około 1%, podczas gdy wolny kwas ferulowy jest wysoce 

biodostępny (Mateo Anson i wsp., 2009). W związku z tym to właśnie zawartość wolnych 

kwasów fenolowych może być wyznacznikiem prozdrowotnego działania ziarna zbóż. Z tego 

powodu w pracy O3 zaproponowano wyznaczenie współczynnika wolne/związane 

fenolokwasy (F/B). Wysoka wartość tego parametru może wskazywać na wysoką 

bioprzyswajalność i bioaktywność nutraceutyków fenolowych. Niezależnie od faktu, iż 

związane fenolokwasy wykazywały wyższą aktywność antyoksydacyjną wyrażoną jako EC50, 

analiza potencjału antyoksydacyjnego i zależności pomiędzy nim a zawartością kwasów 

fenolowych wykazała, że to wolne fenolokwasy są bardziej efektywne (aktywność 

antyoksydacyjna wyrażona jako PAC50). Rezultaty otrzymane w tej pracy wydają się 

potwierdzać tezę, że potencjał antyoksydacyjny pszenicy orkisz warunkowany jest przede 

wszystkim przez wolne fenolokwasy. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, 

iż profil związanych i wolnych fenolokwasów badanych odmian orkiszu był porównywalny z 

ich profilem w pszenicy zwyczajnej lecz wysoki potencjał antyoksydacyjny potencjalnie 

łatwo biodostępnych i bioprzyswajalnych związków fenolowych (wolnych fenolokwasów), a 
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także aspekty ekologiczne i środowiskowe uzasadniają ciągły wzrost zainteresowania 

pszenicą orkisz (O3). 

Badania nad wchłanianiem polifenoli mogą być przeprowadzone na zwierzętach 

doświadczalnych lub organizmach ludzkich. Wiarygodne metody oszacowania absorpcji 

jelitowej składników żywności uzyskiwane są poprzez stosowanie techniki perfuzji w 

warunkach in vitro oraz in vivo. Modele in vitro oparte na fizjologii człowieka zostały 

opracowane jako proste, tanie i powtarzalne narzędzia do badania biodostępności składników 

żywności. Są one szeroko stosowane do badania zmian strukturalnych, strawności i 

uwalniania składników żywności w symulowanych warunkach przewodu pokarmowego 

(Oomen i wsp., 2002). 

W przedstawionym Osiągnięciu modele ludzkiego przewodu pokarmowego zostały 

wykorzystane do badania biodostępności związków bioaktywnych z przypraw (O4), warzyw 

(O5) kiełków brokułu (O6) oraz z chleba pszennego wzbogaconego preparatem z zielonych 

części gryki (O1) i łuską cebuli (O7).  

Na podstawie wyników zamieszczonych w pracy O4 stwierdzić można, iż trawienie in 

vitro spowodowało znaczący spadek zawartości związków fenolowych ogółem tylko w 

przypadku cynamonu i bazylii. Nieznaczny spadek poziomu flawonoidów i fenolokwasów 

stwierdzono również w przypadku oregano. Trawienie in vitro przypraw nie spowodowało 

istotnych zmian zdolności do hamowania aktywności LOX i zdolności do hamowania 

peroksydacji lipidów (z wyjątkiem ekstraktu z białego pieprzu), natomiast spowodowało 

spadek aktywności inhibitorów OX obecnych w rozmarynie oraz białym i czarnym pieprzu; w 

przypadku pozostałych przypraw nie stwierdzono istotnych zmian aktywności. Symulowane 

trawienie spowodowało wzrost zdolności do neutralizowania rodników ponadtlenkowych w 

przypadku oregano, białego i czarnego pieprzu, nie stwierdzono natomiast zmian zdolności 

do aktywacji peroksydazy (wzrost aktywności po trawieniu stwierdzono tylko w przypadku 

cynamonu), podczas gdy zdolność do neutralizowania H2O2 uległa znaczącemu obniżeniu we 

wszystkich przypadkach oprócz prób z bazylii. Otrzymane rezultaty uwodniły, iż przyprawy 

zawierają potencjalnie biodostępne związki fenolowe, które znacząco hamują aktywność 

enzymów prooksydacyjnych (LOX i OX) oraz wzmagają enzymatyczny i nieenzymatyczny 

system obrony antyoksydacyjnej, tak więc wzbogacanie diety ziołami może być pomocne w 

zapobieganiu lub łagodzeniu chorób cywilizacyjnych i chronicznych. 

Badania przeprowadzone w oparciu o symulowany układ pokarmowy pozwalają 

również na wstępne oszacowanie bioaktywności żywności wzbogaconej. Wykazano, że 

wzbogacenie pieczywa preparatem z zielonych części gryki skutkowało wzrostem zawartości 
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biodostępnych związków fenolowych, w tym flawonoidów i fenolokwasów. Dodatek ten 

spowodował wzrost aktywności przeciwrodnikowej, zdolności do chelatowania jonów metali 

oraz zdolności do redukcji i był uzależniony od poziomu fortyfikacji (ilości substancji 

wzbogacającej). Zależności tych nie stwierdzono analizując zmiany zdolności do hamowania 

peroksydacji lipidów. Otrzymane wyniki wskazują na potencjalnie wysoką biodostępność 

związków o aktywności przeciwutleniającej zawartych w pieczywie wzbogaconym 

preparatem z zielonych części gryki i wskazują na możliwość stosowania tego preparatu jako 

dodatku funkcjonalnego do żywności (O1).  

Biodostępność determinuje biologiczną aktywność związków fitochemicznych 

warunkując ich bioprzyswajalność. W celu określenia potencjalnej biodostępności związków 

fenolowych zaproponowano wskaźnik ACP (phenolic bioaccessibility factor): 

ACP = CD/CR 

Gdzie: CD – stężenie związków fenolowych w próbach po trawieniu in vitro, CR– stężenie 

związków fenolowych w próbach po ekstrakcji buforem  

Zaproponowany wskaźnik jest uniwersalny i pozwala w prosty sposób oszacować 

biodostępność związków fenolowych (ogółem lub pojedynczych) z dowolnego materiału. 

Wskaźnik ACP zastosowano do opisania potencjalnej biodostępności związków fenolowych 

występujących w kiełkach brokułu (O6), pomidorach, sałacie, czosnku i cebuli (O5) oraz 

kwercetyny z łuski cebuli (O7). Na podstawie wartości ACP potwierdzono wysoką 

potencjalną biodostępność związków fenolowych występujących w kiełkach brokułu 

wskazując równocześnie, iż główną frakcją uwalnianą podczas trawienia in vitro są 

flawonoidy, natomiast potencjalna biodostępność fenolokwasów jest stosunkowo niska (O6). 

Wartości wskaźnika ACP otrzymane dla pojedynczych warzyw i ich mieszanek wskazują, iż 

najlepszym źródłem biodostępnych in vitro związków fenolowych jest sałata masłowa i 

cebula, natomiast polifenole występujące w pomidorach są stosunkowo słabo biodostępne in 

vitro. Biorąc pod uwagę mieszanki warzyw stwierdzono, iż najwyższą potencjalną 

biodostępnością charakteryzowały się polifenole zawarte w mieszance pomidor/sałata i 

mieszance wszystkich warzyw (O5). Na podstawie wartości wskaźnika ACP wykazano, iż 

kwercetyna zawarta w suchej łusce cebuli jest wysoce biodostępna in vitro (ACP = 1,76). 

Biorąc pod uwagę wartości ACP otrzymane dla kwercetyny zawartej w chlebie kontrolnym i 

chlebach wzbogaconych łuską cebuli stwierdzono, iż trawienie in vitro powodowało 

uwolnienie kwercetyny (prawdopodobnie występującej w połączeniach) z pieczywa 

kontrolnego, podczas gdy wartości ACP otrzymane dla chlebów wzbogaconych mogą 

wskazywać, iż kwercetyna w łusce cebuli występuje głównie jako aglikon (O7).  
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W celu wskazania potencjalnej biodostępności przeciwutleniaczy zaproponowano 

wskaźnik BAC (antioxidant bioaccesibility index):  

BAC = ABE/AGE 

Gdzie: ABE - aktywność (wyrażona jako EC50) ekstraktu buforowego, AGE - aktywność 

(wyrażona jako EC50) ekstraktu otrzymanego po trawieniu in vitro. 

Zaletą wskaźnika BAC jest uniwersalność – wskazuje on na potencjalną biodostępność 

przeciwutleniaczy niezależnie od mechanizmu ich działania, może być stosowany zarówno 

dla związków czystych, ich mieszanin jak i dla ekstraktów z kompletnej żywności.  

Stosując wskaźnik BAC opisano potencjalną biodostępność przeciwutleniaczy z łuski 

cebuli. Wskazuje on, iż surowiec ten zawiera biodostępne związki o aktywności 

przeciwrodnikowej, zdolne do ochrony lipidów przez utlenieniem oraz wykazujące wysoki 

potencjał redukcyjny, podczas gdy biodostępność związków zdolnych do chelatowania jonów 

metali była bardzo niska (O7). Na podstawie wskaźnika BAC obliczonego dla chlebów 

fortyfikowanych wykazano, że dodatek suchej łuski cebuli znacząco wzbogaca pieczywo 

pszenne w biodostępne związki zdolne do ochrony lipidów przed utlenieniem oraz związki o 

dużej zdolności do chelatowania jonów metali i o wysokim potencjale redukcyjnym. 

Zaskakujący jest fakt, iż dodatek suplementu spowodował spadek biodostępności związków o 

aktywności przeciwrodnikowej (pomimo iż aktywność prób otrzymanych z chlebów 

wzbogaconych była wyższa niż aktywność próby kontrolnej). Zjawisko to można częściowo 

tłumaczyć tworzeniem kompleksów białko-flawonoidy. Uzyskane wyniki wskazują jak 

ważnym czynnikiem modyfikującym bioaktywność związków pochodzenia roślinnego są 

interakcje pomiędzy nimi i/lub składnikami matrycy. 

Wskaźnik BAC zastosowano także do opisu biodostępności związków o aktywności 

przeciwutleniającej zawartych w kiełkach brokułu. Na podstawie danych zamieszczonych w 

pracy O6 stwierdzić można, iż aktywność przeciwrodnikowa, zdolność do chelatowania i 

hamowania peroksydacji lipidów była zdecydowanie niższa w przypadku ekstraktów 

otrzymanych po trawieniu (w porównaniu do ekstraktów otrzymanych po zastosowaniu 

buforu PBS). Podobne zależności zaobserwowano analizując zdolność do hamowania 

aktywności enzymów prooksydacyjnych (LOX i XO). Jedynie zdolność do redukcji 

kształtowała się na zbliżonym poziomie dla obu przypadków. Trawienie in vitro 

spowodowało wzrost zdolności do aktywowania katalazy. Zaobserwowane zależności zostały 

potwierdzone przez wartości parametru BAC. 

Wyniki najnowszych badań jednoznacznie wykazują, iż witaminy i niektóre związki 

fitochemiczne o aktywności przeciwutleniającej (flawony, flawonole, katechiny, 
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antocyjanidyny) i karotenoidy efektywnie hamują proliferację komórek ludzkiego raka jelita 

grubego, mózgu i żołądka (Faria i wsp., 2006; Graf i wsp., 2005; Singh i wsp., 2003). 

Ponadto ostatnie badania wskazują iż LOXs i szlaki sygnałowe, w które enzymy te są 

zaangażowane odgrywają znaczącą rolę w kancerogenezie i progresji raka (Catalano i 

Procopio, 2005). 

W świetle cytowanych badań istotną jest kwestia, czy żywność bogata w polifenole 

jest również czynnikiem przeciwnowotworowym. Jak wykazano wcześniej, badane surowce 

(warzywa, przyprawy, ziarno pszenicy, kwiaty mniszka i lipy, kiełki brokułu) zawierają 

związki zdolne do hamowania aktywności LOX, co sugerować może ich potencjalne 

działanie przeciwnowotworowe. 

 Zagadnienie aktywności przeciwnowotworowej żywności bogatej w polifenole 

zostało bardziej szczegółowo poruszone w pracy O6, w której podjęto próbę określenia 

związku pomiędzy aktywnością biodostępnych przeciwutleniaczy występujących w kiełkach 

brokułu a ich zdolnością przeciwnowotworową wobec dwóch linii komórek raka prostaty, 

charakteryzujących się niskim (AT-2) i wysokim (MAT-LyLu) potencjałem metastatycznym. 

Istotne statystycznie zahamowanie ruchliwości komórek dało się zaobserwować tylko w 

obecności najwyższego stężenia obu ekstraktów (0,1 mg ś.m/ml). Ekstrakty zawierające 

związki potencjalnie biodostępne wywierały silniejszy wpływ na ruchliwość komórek. 

Komórki MAT-LyLu reagowały na ekstrakty kiełków brokułu słabym przyhamowaniem 

proliferacji przy braku zmian intensywności komunikacji międzykomórkowej za 

pośrednictwem złącz szczelinowych. Jednak zahamowanie ich ruchliwości można było 

zaobserwować już w obecności niskich stężeń ekstraktów, gdzie nie stwierdzono wpływu na 

proliferację komórek 

Kolejnym czynnikiem warunkującym skuteczność działania związków aktywnych 

biologicznie jest ich bioprzyswajalność. Zagadnienie to zostało poruszone w pracach O5 i 

O7. W cytowanych pracach zaproponowano wskaźnik opisujący bioprzyswajalność in vitro - 

BAV (antioxidant bioavailability index): 

BAV = AGE/AAE 

oraz wskaźnik BEF (antioxidant bioefficiency index) wskazujący na bioaktywność 

potencjalnie przyswajalnych przeciwutleniaczy: 

BEF = ABE/AAE 

Gdzie: AGE - aktywność ekstraktu po trawieniu in vitro (wyrażona jako EC50), AAE - 

aktywność ekstraktu po wchłanianiu in vitro (wyrażona jako EC50), ABE - aktywność 

ekstraktu otrzymanego po zastosowaniu buforu (wyrażona jako EC50). 



 12 

Obydwa wskaźniki po raz pierwszy zastosowano w pracy O5 w celu zilustrowania 

potencjalnej bioprzyswajalności i efektywności przeciwutleniaczy zawartych w wybranych, 

najczęściej konsumowanych warzywach oraz ich mieszankach. Wykazano, iż najwyższą 

zdolnością do neutralizowania wolnych rodników charakteryzowały się hydrofilne związki 

(uwalniane podczas symulowanego żucia) zawarte w czosnku i cebuli, podczas gdy 

aktywność związków przeciwrodnikowych z pomidora była zdecydowanie niższa. Podkreślić 

należy, iż trawienie in vitro spowodowało uwolnienie związków o zdolności 

przeciwrodnikowej z cebuli, sałaty i pomidora. Bardzo ważny jest fakt, że potencjalnie 

biodostępne związki przeciwrodnikowe uwalniane z w/w warzyw z łatwością pokonywały 

barierę błony półprzepuszczalnej, co wskazywać może na ich wysoką bioprzyswajalność, 

prawdopodobnie uwarunkowaną hydrofilowością i/lub niską masą cząsteczkową. Wysoką 

biodostępnością i bioprzyswajalnością in vitro charakteryzowały się również aktywatory CAT 

i inhibitory LOX. Stwierdzono, iż wszystkie warzywa są źródłem biodostępnych inhibitorów 

OX, niemniej jednak związki te uwalniane podczas trawienia in vitro sałaty z trudnością 

pokonywały barierę błony półprzepuszczalnej, co wskazywać może na ich ograniczoną 

bioprzyswajalność (na drodze transportu biernego). W przypadku aktywatorów CAT wartości 

BAC wynosiły około 1,50, ale dzięki wysokiej bioprzyswajalności (BAV około 5,56) 

charakteryzowały się one wysoką bioefektywnością w układzie modelowym (BEF około 9). 

Należy podkreślić, że wszystkie warzywa, szczególnie pomidor i czosnek, zawierały 

biodostępne inhibitory LOX o wysokiej potencjalnej bioprzyswajalności i bioefektywności. 

Wartości wskaźników BAC i BEF wskazują, iż inhibitory OX z sałaty cechowały się słabą 

biodostępnością i bioefektywnością, podczas gdy czosnek był najlepszym źródłem 

potencjalnie biodostępnych i bioefektywnych związków o aktywności inhibitorów OX.  

Bardzo interesujące rezultaty otrzymano dla związków o aktywności 

przeciwrodnikowej. W przypadku cebuli wysoce biodostępne związki przeciwrodnikowe 

(BAC = 5,69) okazały się być trudno bioprzyswajalne (BAV = 0,75), ale wysoce 

bioefektywne (BEF = 4,27). Na podstawie analizy wartości wskaźników BAC i BEF 

stwierdzić można, iż związki przeciwrodnikowe z mieszanek warzyw potencjalnie wysoce 

biodostępne (BAC od 4,07 do 9,42) były trudno bioprzyswajalne, szczególnie w przypadku 

mieszanek pomidor/cebula i pomidor/czosnek. Pomimo tego związki przeciwrodnikowe 

wykazywały wysoką bioefektywność (wartość BEF przekraczała 4). Wprawdzie aktywatory 

CAT z kompozycji analizowanych warzyw były słabo biodostępne (BAC nie przekraczał 

1,63), ale ich potencjalna bioprzyswajalności i bioefektywność była bardzo wysoka (BAV 

około 6; BEF około 9). W przypadku relatywnie słabo biodostępnych inhibitorów OX (BAC 
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od 1,10 do 1,52; odpowiednio dla kompozycji pomidor/sałata i pomidor/cebula) wartości 

BAV wynosiły od 2,61 do 3,98, co wskazuje na ich wysoką biodostępność, i wykazywały 

wysoką bioefektywność (BEF od 2,87 do 5,50). Wartości wskaźników BAV i BEF wskazują, 

iż mieszanki pomidora z sałatą, pomidora z czosnkiem i pomidora z cebulą są źródłem 

potencjalnie wysoce bioprzyswajalnych i bioefektywnych inhibitorów LOX, podczas gdy w 

przypadku kompozycji wszystkich tych warzyw wartości te są zdecydowanie niższe. 

Wskaźniki bioprzyswajalności i bioefektywności in vitro zastosowano także do 

charakterystyki chlebów wzbogaconych łuską cebuli (O7). Na podstawie wartości 

współczynnika BAV stwierdzono, iż bioaktywne związki uwalniane z chlebów 

wzbogaconych łuską cebuli były słabo bioprzyswajalne in vitro (wartości BAV równe lub 

istotnie niższe niż oznaczone dla pieczywa kontrolnego). Wartości współczynnika BEF 

wskazują, że bioprzyswajalne związki zdolne do chelatowania jonów metali i o wysokim 

potencjale redukcyjnym były najbardziej efektywne w warunkach in vitro. Istotnie niższe 

wartości wskaźnika BEF otrzymano dla związków zdolnych do ochrony lipidów przed 

uszkodzeniami i związków o aktywności przeciwrodnikowej.  

 

3. Badanie interakcji pomiędzy przeciwutleniaczami zawartymi w żywności pochodzenia 

roślinnego 

W przeciwieństwie do syntetycznych farmaceutyków bazujących na działaniu 

pojedynczych (chemicznych) związków czynnych, wiele związków fitochemicznych wywiera 

swój korzystny efekt poprzez addytywne lub synergistyczne działanie w jednym lub wielu 

miejscach docelowych związanych z procesami fizjologicznymi. Ta idea znalazła 

zastosowanie w farmakologii podczas badań nad kombinacjami kilku metabolitów w terapii 

wielokierunkowej (Birskin, 2000). Metodą służącą do identyfikacji interakcji pomiędzy 

związkami czynnymi jest analiza izobolograficzna. Sposób ten jest niezależny od 

mechanizmu działania; podkreślić jednak należy fakt, iż analiza ta jest dosyć skomplikowana 

i pracochłonna. 

Zagadnienie zastosowania analizy izobolograficznej dla określenia interakcji 

pomiędzy składnikami przeciwzapalnymi i przeciwnowotworowymi (inhibitorami LOX) 

kwiatów mniszka i lipy podjęto w pracy O2. Pierwszym etapem badań było określenie profilu 

polifenolowego surowców oraz porównanie ich zdolności go hamowania aktywności LOX. 

Obydwa surowce zawierały związki fenolowe o udokumentowanym działaniu 

przeciwzapalnym i przeciwutleniającym. Nalewki z kwiatów mniszka lekarskiego zawierały 

znaczne ilości kwasów fenolowych (głównie galusowego, chlorogenowego i kawowego), 
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podczas gdy nalewki z kwiatów lipy były dobrym źródłem flawonoidów (kwercetyny, 

kempferolu, luteoliny i apigeniny). Obydwa ekstrakty wykazywały zdolność do hamowania 

aktywności LOX w sposób zależny od dawki, co umożliwiło wyznaczenie wartości IC50. 

Wartości te wyznaczono dla ekstraktów z pojedynczych surowców oraz ich mieszanin o 

różnym udziale poszczególnych składników. Na podstawie danych doświadczalnych 

wykreślono izobolę. Izobola przybrała kształt wypukły, co wskazuje na fakt, iż inhibitory 

LOX zawarte w badanych ekstraktach działają antagonistycznie. 

Na podstawie pracy O2 stwierdzić można, iż analiza izobolograficzna jest przydatnym 

narzędziem służącym do określania interakcji pomiędzy składnikami mieszanin 

dwuskładnikowych, także skomponowanych z ekstraktów roślinnych będących mieszaninami 

wielu związków czynnych (pod warunkiem liniowej zależności pomiędzy aktywnością a 

stężeniem próby umożliwiającym wyznaczenie wartości IC50). Niestety, nie może znaleźć ona 

zastosowania w określaniu interakcji pomiędzy składnikami mieszanin skomponowanych z 

więcej niż dwóch surowców. 

Udokumentowana ujemna korelacja pomiędzy spożyciem warzyw a zapadalnością na 

tzw. choroby cywilizacyjne dowodzi skuteczności pozornie niskiej dawki aktywnych 

składników żywności pochodzenia roślinnego, co wskazywać może na synergistyczne 

działanie związków w nich zawartych. W codziennej diecie spożywane są posiłki 

skomponowane z więcej niż dwóch składników, stąd też podjęto próbę opracowania innego 

sposobu określenia interakcji pomiędzy składnikami mieszanin. Zagadnienia tego, w 

powiązaniu z zagadnieniem biodostępności i bioprzyswajalności związków czynnych, 

dotyczy praca O5. Postawiono hipotezę, iż interakcje pomiędzy różnymi klasami związków 

czynnych mogą wpływać na ich aktywność biologiczną. W celu określenia rodzaju interakcji 

pomiędzy związkami czynnymi zaproponowano wskaźnik interakcji (IF): 

IF = AM/AT 

Gdzie: AM  - oznaczona aktywność mieszaniny składników, AT - teoretyczna aktywność 

mieszaniny składników (wyznaczona na podstawie liniowej zależności pomiędzy 

aktywnością a stężeniem próby i wyrażona jako EC50). 

IF <1 wskazuje na oddziaływania synergistyczne; IF > wskazuje na antagonizm, IF≈ 1 

wskazuje na addycję. 

Zaproponowany sposób badania interakcji, podobnie jak analiza izobolograficzna, jest 

niezależny od mechanizmu działania związków czynnych i wymaga występowania liniowej 

zależności pomiędzy aktywnością a stężeniem próby. Zasadniczą jego zaletą jest możliwość 

badania interakcji pomiędzy dowolną liczbą składników i to, że jest zdecydowanie mniej 
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skomplikowany. Ponadto, bazując na wartości IF można w przybliżeniu określić „siłę” 

interakcji. 

Sałata, czosnek, cebula i pomidory, spożywane pojedynczo lub w postaci sałatek, są 

jednym z głównych źródeł naturalnych przeciwutleniaczy, dlatego też badania dotyczące 

interakcji pomiędzy ich składnikami aktywnymi są bardzo ważne z żywieniowego punktu 

widzenia. Materiał badawczy stanowiły mieszanki pomidor/cebula, T/O (1:1, w/w), 

pomidor/czosnek, T/G (1:1, w/w), pomidor/sałata, T/L (1:1, w/w) oraz 

pomidor/cebula/czosnek/sałata, MIX (1:1:1:1, w/w), z których sporządzono ekstrakty 

buforowe (zawierające związki potencjalnie uwalniane podczas żucia), ekstrakty po trawieniu 

in vitro (zawierające związki potencjalnie biodostępne) oraz ekstrakty po symulowanym 

wchłanianiu (zawierające związki potencjalnie bioprzyswajalne). Na podstawie wartości 

wskaźnika IF stwierdzono, że związki o aktywności przeciwrodnikowej wykazywały 

synergizm niezależnie od składu i rodzaju próby. Biorąc pod uwagę siłę synergizmu, próby 

można uszeregować następująco: T/G > T/O ≈ MIX > T/L (wartości IF odpowiednio 0,5; 

0,68; 0,70 i 0,95). Trawienie in vitro spowodowało uwolnienie związków o aktywności 

przeciwrodnikowej ze wszystkich badanych kompozycji warzyw. Najsilniejsze oddziaływania 

synergistyczne stwierdzono w przypadku mieszanki T/G (IF = 0,11), najsłabsze zaś w 

przypadku T/O (IF = 0,80). Interesujące jest, że tylko potencjalnie bioprzyswajalne związki z 

T/G działały synergistycznie (IF=0,42), podczas gdy w pozostałych przypadkach wartość IF 

wynosiła około 1, co sugerować może raczej oddziaływania addytywne. Na podstawie 

wartości IF (1,12) stwierdzono występowanie antagonistycznych oddziaływań pomiędzy 

aktywatorami CAT zawartymi w buforowych ekstraktach z T/O, podczas gdy w przypadku 

pozostałych kompozycji stwierdzono występowanie addycji. Oddziaływania addytywne 

stwierdzono w przypadku potencjalnie biodostępnych i bioprzyswajalnych aktywatorów CAT 

(IF ≈ 1). Inhibitory LOX wyekstrahowane buforem PBS z mieszanek T/O i T/G działały 

antagonistycznie, podczas gdy synergizm stwierdzono w przypadku kompozycji T/L a 

oddziaływania addycyjne w przypadku MIX. Potencjalnie biodostępne inhibitory LOX 

(uwalniane w procesie trawienia in vitro) wykazywały silny antagonizm (wartości IF od 2,80 

do 4,64; odpowiednio dla T/G i MIX). Podobne zależności stwierdzono w przypadku 

potencjalnie bioprzyswajalnych inhibitorów LOX. Synergistyczne oddziaływania 

zaobserwowano natomiast pomiędzy inhibitorami OX wyekstrahowanymi buforem PBS (IF 

w zakresie od 0,65 do 0,89, odpowiednio dla T/G i T/O). Synergizm stwierdzono również w 

przypadku biodostępnych inhibitorów OX uwalnianych podczas trawienia in vitro z T/O (IF = 

0,74) i T/G (IF = 0,91). W pozostałych przypadkach stwierdzono występowanie addycji. 
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Bazując na wartościach IF stwierdzić można, iż bioprzyswajalne inhibitory OX wykazują 

silne działanie synergistyczne (IF od 0,32 dla MIX do 0,38 dla TG). Przedstawione wyniki 

wskazują, iż zaproponowany sposób może znaleźć zastosowanie w szybkim badaniu 

interakcji składników żywności. Rolę interakcji związków bioaktywnych zawartych w 

żywności potwierdziły badania aktywności antyoksydacyjnej i przeciwnowotworowej 

kiełków brokułu (O6) oraz pieczywa pszennego wzbogaconego preparatem TBF (O1) oraz 

suchą łuską cebuli (O7). Otrzymane wyniki potwierdzają teorię synergizmu żywności 

(Jacobs i wsp., 2009) tłumaczącą skuteczniejsze działanie kompletnej żywności niż 

pojedynczych, wyizolowanych z niej związków.  

Podsumowanie 

Uzyskane wyniki udowadniają, iż przewód pokarmowy, gdzie działają zarówno 

czynniki mechaniczne, chemiczne i enzymatyczne, może być postrzegany jako efektywny 

ekstraktor związków fenolowych. Z uwagi na fakt, iż przeciwutleniacze występują w 

żywności pochodzenia roślinnego w różnych połączeniach ich biodostępność i interakcje 

stanowią kluczowe kryteria oceny wartości nutraceutycznej. Za jedno z ważniejszych 

osiągnięć mojej pracy uważam zaproponowanie prostych, uniwersalnych matematycznych 

formuł opisujących zależności pomiędzy zawartością związków fenolowych, ich 

biodostępnością i przyswajalnością in vitro oraz pozwalające na określenie rodzaju i „siły” 

interakcji mieszanin wieloskładnikowych. Wyniki mają w dużej mierze charakter poznawczy, 

jednakże zaproponowany układ badawczy może pozwolić na szybką ocenę aktywności 

biologicznej żywności pochodzenia roślinnego i stanowić pierwszy, przed badaniami in vivo, 

etap oceny jej wartości nutraceutycznej. Jest to szczególnie ważne w przypadku 

opracowywania receptur żywności fortyfikowanej, której spożywanie ma w założeniu 

prowadzić do poprawy statusu antyoksydacyjnego organizmu konsumenta.  
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Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych (artystycznych) 

Bezpośrednio po podjęciu pracy w Katedrze Biochemii (obecnie Katedra Biochemii i 

Chemii Żywności) Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) w Lublinie 

zgodnie z sugestią kierownika Katedry, prof. dr hab. Anny Sykut zainteresowałam się 

aspektami indukowanej odporności roślin. Efektem jest publikacja (A1), omawiająca 

najważniejsze mechanizmy odporności roślin oraz podejmująca zagadnienie jej 

ukierunkowanej indukcji jako sposobu zwiększenia odporności roślin uprawnych, a tym 

samym uniknięcia  strat spowodowanych infekcjami grzybowymi.  

Po przejściu prof. dr hab. Anny Sykut na emeryturę kierownictwo Katedry objęła dr 

hab. Barbara Baraniak i jako członek Jej zespołu uczestniczyłam w badaniach dotyczących 

właściwości koncentratów białkowych otrzymywanych z zielonych części roślin (A2, A3, A4, 

A5). Wykorzystanie zielonych części roślin jako dodatkowego źródła białka do celów 

żywieniowych lub paszowych jest ograniczane przez wysoki koszt otrzymywania białek. 

Jednym z problemów występujących podczas otrzymywania preparatów białkowych jest 

zmniejszenie wydajności koagulowanych preparatów wynikające z aktywności enzymów 

hydrolitycznych uwalnianych z lizosomów podczas mechanicznej ekstrakcji soku ze 

zmacerowanego surowca. Proces ten może być ograniczony poprzez zastosowanie czynników 

korzystnie modyfikujących zmiany enzymatyczne w sokach roślinnych. Właściwości 

funkcjonalne koncentratów białkowych otrzymanych z soku z zielonych części lucerny 

uzależnione są od metody koagulacji, tak więc sposób precypitacji jest głównym czynnikiem 

determinującym użyteczność otrzymanych preparatów. Wykazano również, że koncentraty 

białkowe flokulowane z soku lucerny poddanego chemicznym modyfikacjom 
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charakteryzowały się wyższą aktywnością przeciwutleniającą niż koncentraty z soku 

niemodyfikowanego. 

Równolegle podjęłam nową tematykę badawczą związaną z charakterystyką 

związków fenolowych występujących w żywności pochodzenia roślinnego. Dokonałam 

analizy dostępnych opracowań dotyczących biologicznej aktywności fenolokwasów, ich 

biosyntezy oraz występowania w świecie roślin i w żywności pochodzenia roślinnego. 

Efektem tych zainteresowań jest praca przeglądowa (A8), w której szczególną uwagę 

poświęcono aktywności przeciwutleniającej, mechanizmowi działania i zależności pomiędzy 

strukturą chemiczną a aktywnością antyoksydacyjną, z którą w dużej mierze związane są 

właściwości fizjologicznie fenolokwasów. Podjęłam również próbę wyjaśnienia zagadnienia 

metabolizmu fenolokwasów w przewodzie pokarmowym człowieka i w konsekwencji ich 

biodostępności. 

Na obiekt moich badań eksperymentalnych wytypowałam brokuły, warzywo które 

zdobywało coraz większą popularność. W prowadzonych badaniach izolowałam związki 

fenolowe, oznaczałam ich zawartość i właściwości przeciwutleniające a także zmiany, jakim 

ulegają pod wpływem procesów technologicznych oraz w trakcie procesu symulowanego 

trawienia. Dokonałam także charakterystyki biochemicznej oksydazy polifenolowej (PPO). Z 

tego zakresu wykonałam dysertację doktorską pt. „Izolowanie i charakterystyka związków 

fenolowych z brokułu”, która na wniosek Recenzentów została wyróżniona nagrodą JM 

Rektora, a otrzymane wyniki zostały opublikowane m.in. w Food Chemistry (średni 

pięcioletni IF = 4,268; 2 prace) i Żywność, Technologia, Jakość (1 praca). 

Z analitycznego punktu widzenia niezmiernie ważny jest dobór do danego surowca 

odpowiedniego układu ekstrakcyjnego i czasu ekstrakcji. Przetestowano następujące układy : 

aceton :woda (1:1, v/v), etanol: woda (1:1, v/v), metanol: woda (4:1, v/v), oraz metanol: woda 

(1:1,v/v). Ekstrakcję prowadzono w czasie 15, 30, 45 i 60 minut. Przyjmując jako kryterium 

ilość wyekstrahowanych związków fenolowych wykazano, że najbardziej efektywnym 

układem była mieszanina etanol: woda (4:1, v:v) a optymalny czas ekstrakcji wynosił 30 min. 

Najwyższą zdolność do hamowania peroksydacji kwasu linolowego wykazały natomiast 

związki wyekstrahowane 80% metanolem (A9). 

Identyfikacja kwasów fenolowych po ich rozdziale na złożu Sephadex LH-20 

wykazała, że brokuły zawierają kwasy: synapinowy, ferulowy, kawowy i syryngowy. Związki 

te wykazują zdolność do neutralizowania wolnych rodników i ochrony lipidów przed 

autooksydacją. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż fenolokwasy zawarte w 
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brokułach zachowują swoje właściwości po poddaniu procesom technologicznym takim jak 

zamrażanie i gotowanie (A7). 

Aktywność biologiczna związków fenolowych w nieprzetworzonej żywności 

pochodzenia roślinnego związana jest z aktywnością PPO. Prace eksperymentalne związane z 

oznaczaniem aktywności PPO z wybranych warzyw poprzedzono dokonaniem 

charakterystyki PPO występującej w żywności pochodzenia roślinnego w oparciu o dostępną 

literaturę światową (A10). W pracy porównano masę cząsteczkową, specyficzność 

substratową, optimum pH i temperatury, a także skuteczność inhibitorów PPO pochodzącej z 

powszechnie konsumowanych roślin. Poruszono także kwestię brązowienia enzymatycznego 

w aspekcie jakości produktów spożywczych. Prace analityczne dotyczyły charakterystyki 

oksydazy polifenolowej obecnej w różach brokułu i liściach sałaty. Stosując technikę SDS-

PAGE określono masę cząsteczkową PPO z brokułu, która wynosiła około 55 kDa. PPO z 

brokułu charakteryzowała się najwyższym powinowactwem do katecholu (Km = 21 ± 0.087 

mM, Vmax = 28,20 ± 0.525 U/ml/min), a optimum pH wynosiło 5,7. Ze wszystkich 

testowanych inhibitorów (kwas cytrynowy, kwas askorbinowy, Na2SO4 i EDTA) najbardziej 

efektywny okazał się Na2SO4. Z kolei oksydaza fenolowa wyizolowana z liści sałaty 

masłowej wykazała wysokie powinowactwo do 4-metylokatecholu (Km =1,00 ± 0,09 mM, 

Vmax = 54,05 ± 3 U/ml/min). Optimum pH dla tego substratu wyniosło 5,5, podczas gdy dla 

metylokatecholu 6,8. Najbardziej efektywnym inhibitorem PPO okazał się kwas p-

hydroksybenzoesowy, a masa enzymu wyniosła 60 kDa. Określono ponadto termostabilność 

enzymu. Efektem tych badań są dwie prace (A15 i A21) opublikowane w Food Chemistry 

(pięcioletni IF= 4,268).  

Powyższe zagadnienie obejmuje jeden z głównych kierunków badawczych mojej 

działalności, która po uzyskaniu stopnia naukowego doktora dotyczyła: 

- biochemii żywności, 

- charakterystyki związków fenolowych izolowanych z różnorodnych surowców 

roślinnych, 

- wpływu wybranych zabiegów technologicznych na poziom i aktywność składników 

bioaktywnych, 

- biodostępności i potencjalnej aktywności fizjologicznej związków fenolowych, 

W celu określenia właściwości przeciwutleniających związków fenolowych 

stosowano różnorodne metody analityczne, odzwierciedlające rozmaite mechanizmy ich 

oddziaływania - oznaczano aktywność przeciwrodnikową, zdolność do chelatowania, siłę 

redukcji i zdolność do hamowania autooksydacji lipidów. Badaniom poddano zioła, 



 20 

przyprawy i surowce farmaceutyczne. Przebadano następujące przyprawy: ziele kopru 

(Anethum graveolens), pietruszki (Petroselinum crispum), owoce czarnego pieprzu (Piper 

nigrum) i czarnuszki (Nigella sativa), rozmaryn (Rosemarinus officinalis), tymianek (Thymus 

vulgaris) i majeranek (Origanum majorana), cynamon (Cinnamomum verum), estragon 

(Artemisia dracunculus) i bazylię (Ocimum basilicum).  

W pracy A17 porównano potencjał antyoksydacyjny ekstraktów z kopru, pietruszki, 

czarnuszki i czarnego pieprzu. Ekstrakt z kopru wykazywał największą zdolność do redukcji i 

hamowania peroksydacji lipidów, ekstrakt z czarnego pieprzu charakteryzował się najwyższą 

zdolnością do chelatowania jonów metali, ekstrakt z natki pietruszki efektywnie neutralizował 

wolne rodniki DPPH. Próba otrzymana z nasion czarnuszki efektywnie chroniła lipidy przed 

peroksydacją. Porównując aktywność przeciwutleniającą ekstraktów z rozmarynu, majeranku 

i tymianku stwierdzono, iż najwyższą aktywność przeciwrodnikową, zdolność do hamowania 

peroksydacji lipidów oraz potencjał redukcyjny wykazał wyciąg z rozmarynu; 

charakteryzował się on natomiast najniższą zdolnością do chelatowania. Wysoką zdolnością 

do hamowania peroksydacji lipidów oraz zdolnością do redukcji charakteryzował się ekstrakt 

z majeranku, podczas gdy najwyższą zdolność do chelatowania wykazał ekstrakt z tymianku 

(A19). W pracy A20 porównano potencjał antyoksydacyjny cynamonu, estragonu i bazylii. 

Najwyższą aktywność przeciwrodnikową, zdolność do chelatowania, zdolność do redukcji 

oraz zdolność do hamowania peroksydacji lipidów wykazał metanolowy ekstrakt z 

cynamonu.  

Surowce farmaceutyczne badane były we współpracy z innymi ośrodkami 

naukowymi, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi. Efektem współpracy z Katedrą 

Botaniki Farmaceutycznej UM w Lublinie są prace A11 i A14, dotyczące aktywności 

antyoksydacyjnej ekstraktów z dzikiej róży oraz praca A32 dotycząca aktywności 

antyoksydacyjnej trzech gatunków pochodzących z rodziny Crasulaceae. We współpracy z 

Katedrą Botaniki Farmaceutycznej UM w Lublinie oraz Katedrą Farmakognozji Collegium 

Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego powstała praca A37 dotycząca aktywności 

biologicznej gatunków żen-szenia syberyjskiego Eleutherococcus sp. uprawianego w Polsce.  

W pracy A11 przedstawiono właściwości antyoksydacyjne lipofilnych związków 

izolowanych z pseudoowocni piętnastu gatunków róży. Wszystkie badane ekstrakty 

charakteryzowały się wysoką aktywnością antyoksydacyjną od 76,74 do 96,97%. Wykazano 

znaczącą korelację pomiędzy aktywnością przeciwutleniającą a zawartością polifenoli oraz 

pochodnych katechiny. Tematem pracy A14 [opublikowanej w Zeitschrift fur Naturforschung 

- Section C Journal of Biosciences (pięcioletni IF = 0,896)] była aktywność 
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przeciwutleniająca ekstraktów metanolowych z liści siedemnastu gatunków róży. 

Stwierdzono, iż liście róż zawierały kwas elagowy, kwercetynę i kempferol. Badane ekstrakty 

wykazywały znaczącą aktywność przeciwrodnikową. Potwierdzono istotną korelację 

pomiędzy zawartością kwasu elagowego, kwercetyny i związków fenolowych ogółem a 

aktywnością antyoksydacyjną. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, iż liście róż 

mogą stanowić wartościowe źródło naturalnych przeciwutleniaczy.  

W pracy A32, określono potencjał antyoksydacyjny ekstraktów z różnych części 

rojnika pospolitego (Jovibarba sobolifera (Sims.) Opiz), rozchodnika ostrego (Sedum acre L.) 

i rozchodnika wielkiego (Sedum maximum (L.) Hoffm). Określono korelacje pomiędzy 

aktywnością antyoksydacyjną a zawartością polifenoli. Ekstrakty w wymienionych roślin 

były dosyć zasobne w związki polifenolowe. Najwyższą ich zawartością charakteryzował się 

ekstrakt z kwiatów S. maximum. Ekstrakty z kwiatów S. maximum i J. sobolifera wykazały 

najwyższą zdolność przeciwrodnikową (odpowiednio 94,2% i 92%). Ekstrakty z liści J. 

sobolifera i S. maximum wykazały najwyższą zdolność do chelatowania, podczas gdy 

zdolność do hamowania peroksydacji kwasu linolowego była najwyższa w przypadku 

ekstraktu z korzeni S. acre. 

W pracy A37 opublikowanej w Natural Product Communications (pięciotetni impact 

factor 1,019) badano zawartość związków polifenolowych, aktywność przeciwutleniającą, 

przeciwbiałaczkową oraz zdolność do hamowania aktywności metaloproteinazy macierzy 

(MMPs) przez ekstrakty z różnych gatunków żeń-szenia syberyjskiego (Eleutherococcus 

spp.) uprawianego w Polsce. Najwięcej związków fenolowych ogółem zawierały wiosenne 

liście (20,3 – 37,2 mg/g). Najwyższą zdolnością do neutralizowania wolnych rodników DPPH 

charakteryzowały się wiosenne liście i korzenie E. divaricatus (EC50 1,2 i 1,2 mg/mL), 

podczas gdy najwyższą zdolność do chelatowania Fe(II) wykazały jesienne liści E. 

setchuensis (EC50 0,3 mg/mL). Etanolowy wyciąg z korzeni E. gracilistylus wykazywał 

najwyższą zdolność do hamowania peroksydacji lipidów (EC50 0,7 mg/mL). Apoptozę 

komórek linii Jurkat 45 najsilniej powodował ekstrakt z korzeni E. sessiliflorus (27%). 

Jedynie chloroformowe wyciągi z korzeni E. gracilistylus i E. divaricatus wykazywały 

zdolność do hamowania aktywności MMPs.  

Wyniki uzyskane we współpracy z Shanxi Academy of Agricultural Sciences, P.R. 

China (Taiyuan, Shanxi) dotyczą badania potencjału antyoksydacyjnego surowca do 

produkcji chińskiego preparatu farmaceutycznego TBF (Tartary Buckwheat Flavones). 

Wykazano, iż związki zawarte w tym preparacie wykazują zdolność do neutralizowania 

wolnych rodników DPPH, chelatowania jonów metali oraz charakteryzują się wysokim 
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potencjałem redukcyjnym. Na podstawie wyników zamieszczonych w pracy A12 stwierdzić 

można, iż surowiec do produkcji TBF jest doskonałym źródłem przeciwutleniaczy o 

wielokierunkowym działaniu. Właściwości surowca spowodowały, że zainteresowałam się 

nim pod kątem przydatności do fortyfikowania żywności. Efektem dalszych badań jest praca 

O1, wchodząca w skład Osiągnięcia. 

Od lat współpracuję również z Katedrą Roślin Przemysłowych i Leczniczych UP w 

Lublinie podejmując tematykę aktywności biologicznej ekstraktów z wybranych roślin 

zielarskich. Efektem tej współpracy są między innymi publikacje A24, A25, A26 dotyczące 

aktywności antyoksydacyjnej nasion, koszyczków kwiatowych i ziela Arnica montana L. i 

Arnica chamissonis var. Foliosa Less. Koszyczki kwiatowe, ziele i kłącza oraz nasiona 

Arnica montana L. (AM) i Arnica chamissonis var. Foliosa Less. (AC) okazały się dobrym 

źródłem związków fenolowych (flawonoidów i fenolokwasów). Wszystkie badane próby 

wykazywały wysoką aktywność przeciwutleniającą, uzależnioną jednak od zastosowanej 

metody ekstrakcji, gatunku i organu rośliny. Najwyższą zdolnością do chelatowania 

charakteryzował się napar z kłączy AC. Wolne rodniki były efektywnie neutralizowane przez 

napary z kwiatów i ziela AC. Utlenianie lipidów było silnie hamowane przez napary z 

kwiatów obu gatunków arniki i z ziela AM. Wykazano dodatnią korelację pomiędzy 

zdolnością do neutralizowania wolnych rodników ABTS i O2-, zdolnością do redukcji i 

hamowania peroksydacji lipidów a zawartością związków fenolowych ogółem i flawonoidów. 

Również nasiona arniki okazały się być dobrym źródłem naturalnych przeciwutleniaczy. 

Wolne rodniki były najwydajniej neutralizowane przez ekstrakty otrzymane z nasion AC 

(30,3% – SASA, 31,3% – DPPH i 39,8% – ABTS). Otrzymane wyniki potwierdzają, że 

nasiona AM i AC mogą być wykorzystane jako łatwo dostępne źródło naturalnych 

przeciwutleniaczy dla przemysłu farmaceutycznego i medycznego. Ponieważ preparaty z 

arniki są szeroko stosowane w leczeniu stanów pourazowych oraz chorób o podłożu 

zapalnym określono i porównano również zdolność do hamowania aktywności 

lipooksygenazy (LOX) i oksydazy ksantynowej (OX) przez nalewki z różnych części AM i 

AC. Stwierdzono, iż aktywne składniki AM działają głównie jako inhibitory OX, podczas gdy 

aktywność LOX była skuteczniej hamowana przez nalewki z AC. Podkreślić należy, iż w/w 

prace stanowią kompleksowe opracowanie podsumowujące aktywność biologiczną AC i AM 

oraz wskazują iż AM może stanowić wartościową alternatywę dla chronionej i trudnej w 

uprawie AC. Praca A24 wymieniona jest jako druga na liście „Top 10 Articles” pisma Herba 

Polonica, praca A26 opublikowana jest w czasopiśmie Acta Scientiarum Polonorum, 

Hortorum Cultus (IF 0,393). 
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Efektem współpracy z Katedrą Roślin Przemysłowych i Leczniczych UP i Zakładem 

Ekologii Instytutu Biologii i Biochemii UMCS jest publikacja A27 charakteryzująca wierzbę 

Salix myrsinifolia Salisb. jako źródło glikozydów fenolowych oraz opisująca jej 

rozmieszczenie i charakterystykę warunków siedliskowych w Polsce środkowowschodniej. 

Aktywność przeciwutleniająca związków fenolowych może by modyfikowana przez 

szereg czynników. Jednym z głównych parametrów, które mogą indukować zmiany w trakcie 

procesów technologicznych jest temperatura. Zagadnienie termostabilności związków 

fenolowych jest kluczowe dla określenia prozdrowotnego wpływu żywności pochodzenia 

roślinnego poddanej obróbce termicznej. Wielu badaczy postuluje, iż związki fenolowe są 

relatywnie termostabilne. Obserwacje te potwierdziły przeprowadzone badania związków 

fenolowych izolowanych z ziela kopru (Anethum graveolens). Stwierdzono, iż koper poddany 

obróbce termicznej (suszony) wykazywał aktywność antyoksydacyjną porównywalną lub 

wyższą niż warzywo świeże i tym samym może stanowić jego wartościowy substytut (A22). 

Natomiast badania wpływu obróbki hydrotermicznej brokułu świeżego i mrożonego 

wykazały, że gotowanie spowodowało straty w ogólnej zawartości związków fenolowych w 

brokułach świeżych, natomiast w brokułach mrożonych wzrost o 38%, przy jednoczesnych 

stratach kwasu kawowego i kempferolu w obu próbach. Gotowanie spowodowało spadek 

aktywności przeciwrodnikowej związków zawartych w brokułach świeżych, nie wpłynęło 

natomiast aktywność przeciwutleniaczy zawartych w warzywie mrożonym. Wyniki te zostały 

opublikowane w Food Chemistry (pięcioletni IF= 4,268) (A23).  

Coraz bardziej popularnym źródłem związków bioaktywnych w codziennej diecie 

człowieka są kiełki, dlatego też ten rodzaj żywności stanowił obiekt moich zainteresowań 

naukowych. Efektem pierwszych badań dotyczącej tej problematyki są publikacje A13 i A16 

dotyczące właściwości antyoksydacyjnych kiełków rzodkiewki. Ekstrakty z kiełków 

rzodkiewki wykazywały znaczącą aktywność przeciwrodnikową, jednak była ona znacznie 

niższa od aktywności syntetycznych przeciwutleniaczy. Badane próby skutecznie 

neutralizowały H2O2, przy czym wyższą aktywnością charakteryzował się ekstrakt 

metanolowy. Ekstrakt acetonowy wykazywał wyższą zdolność do chelatowania jonów Fe(II). 

W obu przypadkach aktywność badanych prób była zdecydowanie wyższa niż aktywność 

przeciwutleniaczy syntetycznych. Nie stwierdzono wpływu układu ekstrakcyjnego na 

zdolność do redukcji. Wykazano natomiast zależność pomiędzy zawartością flawonoidów a 

zdolnością do chelatowania oraz zdolnością do redukcji. 

W przypadku żywności nie wymagającej zabiegów termicznych jaką stanowią kiełki, 

ważnym aspektem w technologii ich otrzymywania umożliwiającym modyfikację składu 
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chemicznego jest celowe wprowadzanie w trakcie hodowli czynników indukujących 

kierunkową syntezę poszczególnych składników produktu. Zagadnienia modyfikacji 

metabolizmu kiełkujących roślin przez zastosowanie czynników abiotycznych dotyczy praca 

A31. Udowodniono w niej, że zarówno warunki kiełkowania jak i oświetlenia modyfikują 

profil polifenolowy i aktywność biologiczną kiełków soczewicy jadalnej. Wykazano, że 

oświetlenie ciągłe powoduje wzrost zawartości kwasów p-hydroksybenzoesowego, 

benzoesowego, kawowego w kiełkach 3 i 4 dniowych. Aktywność przeciwutleniająca 

kiełków była skorelowana z zawartością polifenoli i ściśle uzależniona od warunków 

kiełkowania. Na podstawie wyników można zasugerować, iż kiełkowanie soczewicy w 

oświetleniu ciągłym potęguje wartość nutraceutyczną kiełków. Kontynuacją tej tematyki jest 

praca A39 dotycząca wpływu jonów wapnia i magnezu na szybkość mobilizacji białek i 

zawartość azotu niebiałkowego w kotyledonach kiełków soczewicy. Wykazano, że indukcja 

przy użyciu roztworów MgCl2 najefektywniej zwiększyła poziom azotu niebiałkowego w 

kotyledonach 6-dniowych kiełków. Wszystkie testowane elicytory (10 mmol/dm3 CaCl2, 100 

mmol/dm3 CaCl2, 10 mmol/dm3 MgCl2 i 100 mmol/dm3 MgCl2) spowodowały w 

kotyledonach 3- i 4-dniowych kiełków spadek aktywności enzymów proteolitycznych. 

Dodatkowo, w kotyledonach indukowanych roztworami MgCl2 określono wysoką, dodatnią 

korelację pomiędzy poziomem azotu niebiałkowego oraz aktywnością amino- i endoproteaz. 

Wyniki uzyskane w pracy pozwoliły na opracowanie receptury hodowli kiełków, które 

charakteryzuje zwiększony poziom potencjalnie biodostępnego azotu niebiałkowego (wolne 

aminokwasy i peptydy). W kolejnej pracy z tego zakresu (A40) wykazano, iż modyfikacja 

warunków kiełkowania wpływa na zawartość skrobi i przewidywany indeks glikemiczny 

(eGI) kiełków soczewicy. Najniższą zawartością skrobi charakteryzowały się czterodniowe 

kiełki indukowane 300 mM NaCl. Największy wzrost zawartości skrobi opornej stwierdzono 

po indukcji 600 mM mannitolem. Najwyższą wartością eGI charakteryzowały się trzydniowe 

kiełki indukowane 300 mM NaCl, najniższą zaś sześciodniowe kiełki otrzymane po indukcji 

100 mM NaCl. Pracą wiążącą się z ta tematyką jest opracowanie dotyczące wpływu 

zagęszczenia kiełków na ich wartość nutraceutyczną i parametry wzrostu (A41). Wykazano w 

niej, iż zawartość tanin skondensowanych i flawonoidów wzrastała wraz ze wzrostem 

gęstości hodowli, podczas gdy zawartość kwasu p-hydroksybenzoesowego i ferulowego 

malała wraz ze wzrostem gęstości hodowli (w przypadku kiełków trzydniowych). Zdolność 

do chelatowania była najwyższa w przypadku kiełków otrzymanych z hodowli o 

najmniejszym zagęszczeniu. Również zdolność do hamowania peroksydacji lipidów była 

ujemnie skorelowana z gęstością hodowli.  
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W przeciwieństwie do inżynierii genetycznej modyfikacja przy użyciu elicytorów jest 

tania i społecznie akceptowalna, dlatego określono również wpływ elicytacji na aktywność 

biologiczną kiełków brokułu. Wyniki tych badań opublikowane zostały w pracach A30 i A38. 

W celu wzmocnienia właściwości prozdrowotnych kiełków brokułu zastosowano elicytację 

wodnymi ekstraktami drożdży Saccharomyces cerevisiae (SC) oraz kory Salix daphnoides 

(SD). Indukcja wzrastających kiełków istotnie zmodyfikowała zawartość flawonoidów oraz 

związków fenolowych ogółem, aktywności antyoksydacyjne oraz zdolność do hamowania 

aktywności LOX i OX. Zastosowanie 0,1% ekstraktu SC najskuteczniej indukowało 

aktywność inhibitorów LOX i OX oraz aktywność przeciwrodnikową zarówno związków 

hydrofilnych, jak i lipofilnych. Elicytacja 1% ekstraktem SD efektywnie indukowała 

aktywność lipofilnych inhibitorów OX oraz hydrofilnych inhibitorów LOX. W większości 

przypadków najlepsze rezultaty stwierdzono po jednokrotnej indukcji. Nadprodukcja 

związków fenolowych została spowodowana przez 1% (w/v) ekstrakt z SD i 0,5% (w/v) 

ekstrakt z SC. Działanie 0,1% ekstraktem z SC spowodowało istotny wzrost zawartości 

kwasu ferulowego. Zawartość kwasów p-kumarowego i syryngowego wzrosła istotnie po 

elicytacji 0,5 i 1% ekstraktami z SD. Wszystkie zastosowane roztwory spowodowały wzrost 

zawartości kempferolu (ponad 17-krotny w przypadku 0.1% SC). Statystycznie istotny wzrost 

zdolności do neutralizowania rodnika ponadtlenkowego przez związki zaobserwowano po 

elicytacji roztworami: 0.1% SC, 1% SC i 1% SD. Wszystkie elicytory spowodowały istotny 

wzrost zdolności do neutralizowania rodnika hydroksylowego. Najbardziej efektywnymi 

elicytorem był 1% ekstrakt z SC (ponad 40% wzrost aktywności). Elicytacja znacząco 

zwiększyła aktywność hydrofilnych związków zdolnych do neutralizowania reaktywnych 

form tlenu. Zastosowana strategia pozwala na zwiększenie wartości nutraceutycznej żywności 

kiełków brokułu. Ważnym aspektem prowadzonych przeze mnie badań jest biodostępność i 

bioprzyswajalność związków o aktywności biologicznej. Pierwszą pracą dotyczącą tego 

zagadnienia była praca A6. Podjęto w niej próbę określenia właściwości przeciwutleniających 

związków fenolowych uwalnianych podczas trawienia in vitro brokułów świeżych i 

mrożonych. Stwierdzono, że ilość uwolnionych podczas strawienia in vitro związków 

fenolowych uzależniona jest od obróbki hydrotermicznej warzywa. Fenolokwasy zawarte w 

płynach otrzymanych po trawieniu wykazywały znaczną aktywność przeciwrodnikową i 

skutecznie hamowały autooksydację kwasu linolowego. Stwierdzono występowanie 

istotnych, dodatnich korelacji pomiędzy zawartością związków fenolowych i fenolokwasów a 

zdolnością do hamowania autooksydacji kwasu linolowego, podczas gdy zdolność do 

neutralizowania wolnych rodników była skorelowana zawartością z fenolokwasów. 
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Problem badania poziomu i aktywności związków uwalnianych podczas trawienia in 

vitro stanowił ważny element większości prowadzonych przez mnie prac dotyczących 

wybranych produktów spożywczych, przypraw i surowców farmaceutycznych. W pierwszych 

etapach wprowadzenia tego kierunku badawczego jako kryterium aktywności fizjologicznej 

przyjęłam ich właściwości przeciwutleniające, oznaczane w różnorodnych układach 

pomiarowych. W dalszych etapach prac, w celu rozszerzenia poznania potencjalnych 

prozdrowotnych oddziaływań na organizm człowieka, określałam oddziaływanie tych 

związków na aktywność enzymów, zarówno pro- jak i antyoksydacyjnych. Udowodniono, że 

podczas trawienia in vitro nasion czarnuszki, ziela pietruszki i koperku uwolnione zostały 

związki zdolne do chelatowania jonów metali. Trawienie w symulowanym układzie 

pokarmowym spowodowało wzrost zdolności do hamowania peroksydacji lipidów i spadek 

zdolności do redukcji wykazywany przez związki występujące we wszystkich badanych 

surowcach (A17). Ekstrakty otrzymane po symulowanym trawieniu rozmarynu, tymianku i 

majeranku charakteryzowały się mniejszą zdolnością przeciwrodnikową niż ekstrakty przed 

trawieniem, pomimo większej zawartości związków fenolowych ogółem (A19). Nie 

stwierdzono jednoznacznego wpływu hydrolizy w zmiennych warunkach pH (analogicznych 

do panujących w ludzkim przewodzie pokarmowym) na zdolność do chelatowania. Trawienie 

in vitro nie zmieniło zdolności do hamowania samoutleniania kwasu linolowego przez 

ekstrakt z rozmarynu; w przypadku pozostałych prób po trawieniu in vitro nastąpił znaczący 

spadek tej aktywności, jak również nastąpił spadek siły redukcji. Największe straty 

zaobserwowano w przypadku ekstraktu z majeranku.  

W pracy A20 określono wpływ warunków pH analogicznych do panujących w 

ludzkim przewodzie pokarmowym na aktywność związków lipofilnych wyekstrahowanych z 

wybranych przypraw: cynamonu, estragonu i bazylii. Oznaczono aktywność 

przeciwrodnikową, zdolność do chelatowania metali, siłę redukcji oraz zdolność do 

hamowania autooksydacji kwasu linolowego. Przeprowadzono również jakościową i 

ilościową analizę związków fenolowych techniką HPLC. Zmienne warunki pH spowodowały 

wzrost zdolności do chelatowania oraz do hamowania autooksydacji kwasu linolowego we 

wszystkich badanych próbach. Tendencję odwrotną zaobserwowano przy określaniu 

zdolności do redukcji.  

Badania kiełków soczewicy, rzodkiewki, rzeżuchy i lucerny wykazały, iż najlepszym 

źródłem biodostępnych i bioprzyswajalnych związków fenolowych (w tym flawonoidów) są 

kiełki soczewicy. Wszystkie badane kiełki zawierały wysoce biodostępne związki zdolne do 

chelatowania jonów metali oraz o aktywności przeciwrodnikowej. Najlepszym źródłem 
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bioprzyswajalnych związków o wysokim potencjale redukcyjnym okazały się kiełki roślin 

kapustnych (A28). Kiełki soczewicy, rzodkiewki i rzeżuchy zawierały bioprzyswajalne 

inhibitory LOX. Wyniki zamieszczone w pracy A35 potwierdzają tezę, iż potencjalnie 

bioprzyswajalne związki występujące w kiełkach brokułu wykazują szerokie spektrum 

aktywności przeciwutleniających; bardzo efektywnie chronią kwas linolowy przed 

autooksydacją, hamują aktywność LOX i aktywują CAT. Szerszym opracowaniem 

podejmującym zagadnienie biologicznej aktywności kiełków brokułu (antyoksydacyjnej i 

przeciwnowotworowej) w aspekcie biodostępności jest praca O6 (wchodząca w skład 

Osiągnięcia) realizowana w ramach grantu nr NN 312 233738, którego jestem kierownikiem.  

Moje zainteresowania badawcze rozszerzyłam o problem fortyfikacji żywności w 

aspekcie biodostępności i bioprzyswajalności związków czynnych. Jako produkt spełniający 

podstawowe kryteria „nośnika” związków czynnych wybrałam pieczywo pszenne. Wstępne 

badania z tego zakresu zostały opublikowane w pracy A18. W obrębie tego zagadnienia 

analizowano zmiany zawartości związków fenolowych ogółem oraz flawonoidów i 

fenolokwasów uwalnianych podczas trawienia in vitro chleba i ich zdolności do 

neutralizowania wolnych rodników, siły redukcji, zdolności do chelatowania jonów Fe(II) 

oraz do hamowania peroksydacji lipidów. Zdolność do neutralizowania wolnych rodników 

DPPH wzrastała, natomiast zdolność do redukcji i chelatowania Fe(II) malała w miarę 

postępu trawienia. Zdolność do hamowania peroksydacji lipidów była najwyższa po trawieniu 

symulowanym płynem jelitowym. Wykazano, że miarę postępu procesu trawienia wzrastała 

ogólna zawartość związków polifenolowych oraz flawonoidów. Aktywność 

przeciwrodnikowa była uzależniona od zawartości związków fenolowych. Stwierdzono 

zależność pomiędzy zawartością flawonoidów a zdolnością do hamowania peroksydacji 

lipidów oraz zdolnością do chelatowania a zawartością fenolokwasów. 

Ostatnio moje badania koncentrują się na poszukiwaniu nowych, 

niekonwencjonalnych roślinnych źródeł związków czynnych, mogących służyć do 

wzbogacania pieczywa w przeciwutleniacze. Badania dotyczące tego zagadnienia realizuję w 

ramach projektu badawczego numer NN 312 233738. Jednym z analizowanych surowców są 

liście komosy ryżowej (Chenopodium quinoa Willd.). Wstępne badania dotyczące aktywności 

surowca zostały opublikowane w pracach A29 i A34. Praca A29 powstała w ramach 

współpracy Katedrą Biologii Komórki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przeprowadzono w niej 

charakterystykę komosy ryżowej w aspekcie właściwości prozdrowotnych (wynikających 

prawdopodobnie z unikalnego składu polifenolowego) oraz przydatności do produkcji 

suplementów diety i dodatków do żywności. W pracy A41 wykazano, że liście komosy 

ryżowej zawierają biodostępne i bioprzyswajalne fitozwiązki działające jako akompetycyjne 

inhibitory OX. Kolejna praca dotycząca aktywności antyoksydacyjnej i 
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przeciwnowotworowej liści komosy ryżowej uzyskała pozytywne recenzje przed publikacją 

w Food and Chemical Toxicology. W pracach O1 i O7 wchodzących w skład Osiągnięcia 

podjęłam problem oceny przydatności surowców odpadowych (zielonych części gryki i 

suchej łuski cebuli) jako fortyfikantów w aspekcie biodostępności związków czynnych – 

przeciwutleniaczy. 

Ponadto w moim dorobku publikacyjnym znajdują się prace będące wynikiem 

współpracy z Zakładem Technologii Zbóż SGGW w Warszawie, Zakładem Systemów i 

Ekonomiki Produkcji Roślinnej IUNG w Puławach, Zakładem Fizycznych Właściwości 

Materiałów Roślinnych IA PAN w Lublinie. Praca A33 dotyczy charakterystyki właściwości 

fizyko-chemicznych oraz procesu rozdrabniania do postaci mąki całoziarnowej ziarna odmian 

pszenicy pochodzących z upraw ekologicznych (opublikowana w Journal of Food Science 

and Technology (średni pięcioletni Impact Factor 0,422). Celem pracy A36, powstałej w 

wyniku współpracy z Katedrą Techniki Cieplnej i Katedrą Eksploatacji Maszyn Przemysłu 

Spożywczego UP w Lublinie, było określenie wpływu wilgotności na właściwości 

mechaniczne i energochłonność rozdrabniania suszonej pigwy. Materiał badawczy stanowiły 

owoce pigwy (Cydonia oblonga Miller) – odmiany Lescovac. Obydwie prace są częścią 

założonych kompleksowych opracowań dotyczących również aktywności przeciwutleniającej 

wymienionych surowców. W ramach współpracy z Katedrą Techniki Cieplnej UP w Lublinie 

i Katedrą Farmakognozji UM w Lublinie powstała praca A42 dotycząca właściwości 

fizykochemicznych nasion pszczelnika mołdawskiego (Dracocephalum moldavica L.) 

zaakceptowana do druku w International Agrophysics ( IF =1,574). 

Ważnym elementem mojej pracy zawodowej jest realizowanie procesu 

dydaktycznego. Jestem współautorem podręcznika akademickiego „Enzymologia w zarysie” 

oraz Przewodnika do ćwiczeń z chemii żywności. W ramach realizacji projektu SGGW 

przygotowałam treści programowe do kurs e-learningowego „Biochemia” z zakresu 

„Fotosynteza” oraz „Przekazywanie informacji genetycznej”.  

Całkowita liczba punktów MNiSW: 
zgodnie z rokiem wydania publikacji    677,2*;  
zgodnie z aktualną listą czasopism punktowanych    811,2*  
Sumaryczny IF zgodnie z rokiem publikacji:   36,436*  
Liczba cytowań publikacji według Web of Science   76* 
Liczba cytowań według bazy Scopus    95* 
Indeks Hirscha według bazy Web of Science i Scopus 5 
 
*- łącznie z pracami stanowiącymi Osiągnięcie 
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ZESTAWIENIE DOROBKU 

 

Lp. Nazwa czasopisma L-ba 
publikacji IF a IFb 

Punkty 
wg 

MNiSW a 

Punkty 
wg 

MNiSW c 
1 Post. Nauk Rol. 1 - - 3 0 
2 Annales UMCS s. E 2 - - 6 10 
3 Annales UMCS s. DDD 3 (1)* - - 18 21 
4 Pol. J. Food Nutr. Sci. 2 - - 12 16 

5 
Żywność, Nauka, 

Technologia, Jakość 
5 - - 20 75 

6 
Żywienie Człowieka i 

Metabolizm 
1 - - 4 1 

7 Fragm. Agronom. 1 - - 4 5 
8 Z. Naturfors. 1 0,776 0,896 10 15 
9 Herba Pol. 4 - - 24 28 

10 
LWT – Food Sci. 

Technol. 2* 4,659 6,022 77 70 

11 Food. Chem. 5 (1)* 16,18 21,34 162 225 
12 Acta Sci. Pol.-Hortoru 5 1,965 0,393** 100 100 
13 Kosmos 1 - - 4 4 
14 J. Agric. Food Chem. 1* 2,823 3,239 45 45 
15 Sci. Hortic. 1 1,527 1,713 30 30 
16 Int. J. Pharm. 1 - - 0 0 
17 J. Funct. Foods 1* 2,446 2,446 25 25 

18 
J Food Sci. Tech.-

Mysore 
1 0,498 0,422 15 15 

19 Food Res.Inter. 1* 3,150 3,549 40 40 

20 
Bromat. Chem. 

Toksykol. 
2 - - 8 8 

21 TEKA 1 - - 6 6 
22 J. Elementol. 1 0,378 0,378** 15 15 
23 Nat. Prod. Commun. 1 1,242 1,019 20 20 
24 Inter. Agrophysis 1 1,574 1,574** 20 20 

25 
Rozdziały w 
monografiach 

5 - - 17,2 17,2 

 Razem 52 
(7*) 

36,436 
(16,733)* 

44,614 
(19,524)* 

677,2 
(229)* 

811,2 
(232)* 

a- obowiązujące w roku opublikowania 
b- średni pięcioletni IF 
c- zgodnie z aktualną listą czasopism punktowanych 
**- z braku 5-letniego IF uwzględniono aktualny 
*- dotyczy publikacji wchodzących w skład Osiągnięcia 
 
 

 


