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1. Imię i nazwisko 

Iwona Kowalska 

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem podmiotu nadającego stopień, roku 

ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej. 

15.06.2004   Tytuł magistra inżyniera technologii żywności i żywienia człowieka. 

Akademia Rolnicza (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) w Lublinie, Wydział 

Rolniczy, kierunek: technologia żywności i żywienie człowieka, specjalności: 

analiza środków spożywczych. Praca dyplomowa wykonana pt. ,,Zmiany 

zawartości witaminy C, związków fenolowych, ich aktywności antyoksydacyjnej 

i aktywności amoniakoliazy L-fenyloalaniny podczas przechowywania sałaty, w 

roślinach kontrolnych i poddanych działaniu jonów wapniowych’’ pod 

kierunkiem prof. dr hab. Ireny Peruckiej 

30.06.2009   Tytuł doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii.  

Nadany uchwałą Rady Naukowej IUNG-PIB w Puławach, z dnia 30.06.2009. 

Praca doktorska pt. ,,Skład i zawartość związków fenolowych w częściach 

nadziemnych Medicago truncatula Gaertner’’. 

Promotor: doc. dr hab. Anna Stochmal 

Recenzenci:  prof. dr hab. Irena Perucka 

prof. dr hab. Wiesław Oleszek 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

01.11.2004 - 30.04.2005 – stażystka w Zakładzie Biochemii i Jakości Plonów, IUNG-PIB           

w Puławach, 

01.05.2005 - 30.04.2007 – technik w Zakładzie Biochemii i Jakości Plonów, IUNG-PIB               

w Puławach, 

01.05.2007 - 31.03.2009 – specjalista w Zakładzie Biochemii i Jakości Plonów, IUNG-PIB        

w Puławach, 

01.04.2009 - 30.06.2009 – asystent w Zakładzie Biochemii i Jakości Plonów, IUNG-PIB            

w Puławach, 

01.07.2009 - 30.06.2013 – starszy specjalista badawczo-techniczny w Zakładzie Biochemii          

i Jakości Plonów, IUNG-PIB w Puławach, 

01.07.2013 - do chwili obecnej – adiunkt w Zakładzie Biochemii i Jakości Plonów, IUNG-PIB 

w Puławach, 
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01.06.2020 – do chwili obecnej – kierownik Zakładu Biochemii i Jakości Plonów, IUNG-PIB 

w Puławach. 

 

4. Omówienie osiągnięć, o których mowa w art. 219 ust. 1 pkt. 2 Ustawy. 

a) tytuł osiągnięcia naukowego: 

,,Charakterystyka fitochemiczna oraz aktywność biologiczna  

pszenicy (Triticum L.)’’ 

b) Wykaz autorskich publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe 

Podstawę osiągnięcia naukowego stanowi cykl pięciu jednotematycznych, oryginalnych 

publikacji naukowych, których sumaryczny Impact Factor (IF) według roku publikacji wynosi 

13.365, a liczba punktów wg wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 

wynosi 325 (zgodnie z rokiem wydania publikacji) i 420 (według wykazu z 18.12.2019). 

1. Kowalska I.* (65%), Pecio L., Cieśla L., Oleszek W., Stochmal A.: Isolation, chemical 

characterization, and free radical scavenging activity of phenolics from Triticum aestivum 

L. aerial parts. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 62 (46), 11200–11208, 2014.  

IF2014 = 2.912, IF2019 = 4.192 

Pkt. MNiSW2014 = 45, MNiSW2019 = 140 

2. Kowalska I.* (60%), Jędrejek D., Jończyk K., Stochmal A.: UPLC–PDA–ESI–MS analysis 

and TLC–DPPH· activity of wheat varieties. Acta Chromatographica, 31, 2, 151–156, 2019. 

IF2019 = 1.418 

Pkt. MNiSW2019 = 20 

3. Kowalska I.* (70%), Kowalczyk M.: Determination of benzoxazinoids in spring and winter 

varieties of wheat using ultra-performance liquid chromatography coupled with mass 

spectrometry. Acta Chromatographica, 31, 3, 179–182, 2019. 

IF2019 = 1.418 

Pkt. MNiSW2019 = 20 

4. Kowalska I. (50%), Adach W., Stochmal A., Olas B.: A comparison of the effects of 

apigenin and seven of its derivatives on selected biomarkers of oxidative stress and 

coagulation in vitro. Food and Chemical Toxicology, 2020, 136, 

https://doi.org/10.1016/j.fct.2019.111016  

IF2019 = 4.679 

Pkt. MNiSW2019 = 100 

https://doi.org/10.1016/j.fct.2019.111016
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5. Kowalska I.* (65%), Jędrejek D.: Benzoxazinoid and alkylresorcinol content, and their 

antioxidant potential, in a grain of spring and winter wheat cultivated under different 

production systems. Journal of Cereal Science, 2020, 

https://doi.org/10.1016/j.jcs.2020.103063  

IF2019  = 2.938  

Pkt. MNiSW2019 = 140 

* - publikacje, w których jestem autorem korespondencyjnym 

 

Niezależnie od powyższego zestawienia, kopie publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe 

zamieszczono w Załączniku 3, natomiast oświadczenia współautorów określające wkład 

każdego z nich w powstanie tych publikacji zamieszczono w Załączniku 5. 

Wymienione powyżej prace wchodzące w skład osiągnięcia habilitacyjnego omówiono poniżej 

(pkt. 4c) zgodnie z nadaną im numeracją (1 – 5). Cytowana w tekście literatura uzupełniająca 

zamieszczona została na końcu opisu osiągnięcia naukowego. 

 

c) Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich 

ewentualnego wykorzystania 

 

Jako kierownik i główny wykonawca projektu nr 2011/01/D/NZ9/04684 pod tytułem 

„Charakterystyka metabolitów wtórnych (związki fenolowe, saponiny, kwasy hydroksamowe) 

pszenicy jako element badań genomiki funkcjonalnej roślin zbożowych” wykonywałam prace 

badawcze oraz przeprowadziłam wnikliwe studia literaturowe dotyczące części nadziemnych 

oraz ziarna jarych i ozimych odmian pszenicy, uprawianych w różnych systemach 

gospodarowania. Uzyskane rezultaty opublikowałam w postaci cyklu prac (1-5), które uważam 

za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej działalności naukowej i przedkładam jako 

podstawę ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego. 

 

Wprowadzenie i omówienie celu prac 

Pszenica (Triticum L.) jest zbożem o największym znaczeniu gospodarczym zarówno 

na świecie, jak i w Polsce. Wynika to z wszechstronności wykorzystania ziarna, jak i dużego 

potencjału produkcyjnego. Spośród ponad 20 znanych podgatunków pszenicy w uprawie 

dominuje pszenica zwyczajna (Triticum aestivum L.). Ziarno przeznaczane jest głównie na cele 

konsumpcyjne, wykorzystywane jest m.in. do produkcji pieczywa, makaronów, ciastek, 

wyrobów kulinarnych, płatków śniadaniowych, suchego glutenu, czy słodu. Badania 

https://doi.org/10.1016/j.jcs.2020.103063
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epidemiologiczne potwierdzają, że konsumpcja całych ziaren zbóż i pełnoziarnistych 

produktów spożywczych wiąże się z obniżeniem ryzyka zachorowania na choroby 

cywilizacyjne (Liu et al., 2012). Produkty uboczne przemiału, głównie otręby, są cenną paszą 

treściwą dla zwierząt monogastrycznych. Słoma często stanowi surowiec do celów 

energetycznych.  

Udział substancji naturalnych (metabolitów wtórnych) we współoddziaływaniach roślin 

ze środowiskiem może być różnoraki i często przeciwstawny. Z jednej strony mogą one pełnić 

funkcje obronne przeciw patogenom, roślinożercom lub innym roślinom, z drugiej strony mogą 

pełnić funkcje atraktantów przywabiających barwą lub zapachem. Podobnie wytwarzanie 

substancji naturalnych może być efektem działania czynników abiotycznych. We wszystkich 

przypadkach zmian środowiskowych roślina reaguje zmianami w dynamice biosyntezy lub 

degradacji substancji naturalnych. Nie zawsze zmiany te daje się jednoznacznie skorelować         

i uzasadnić. Najtrudniej jest chyba w sytuacji reakcji z patogenami, gdyż produkty naturalne 

nie działają specyficznie, lecz wykazują szerokie spektrum aktywności biologicznej, posiadają 

długą historię ewolucyjną i dzięki istnieniu w naturze odpowiednich enzymów są szybko 

degradowalne. Niemniej poznanie mechanizmów odporności roślin na poziomie 

metabolicznym jest dla nauki nadal dużym wyzwaniem, pomimo wielu opublikowanych na ten 

temat prac naukowych. Skorelowanie dynamiki nagromadzania niektórych metabolitów               

z ekspresją określonych genów pozwala lepiej poznać te mechanizmy, jak również molekularne 

podstawy kształtowania cech jakościowych i być może w przyszłości umożliwi takie 

manipulacje genetyczne, które doprowadzą do uzyskania pełnej odporności i stosowanie 

środków ochrony roślin w produkcji roślinnej stanie się zbyteczne.  

Pszenica jest przedmiotem zainteresowania genetyków w wielu placówkach 

naukowych. Badania molekularne prowadzone na roślinach zbożowych są niezmiernie trudne, 

wynika to z ich dużego genomu (Bossolini et al., 2007). Prace badawcze mają na celu uzyskanie 

pełnego obrazu organizacji materiału genetycznego. Szczególny nacisk położony jest na 

identyfikację sekwencji kodujących i zapisywanie ich w międzynarodowym banku genów, jak 

również na monitorowaniu i identyfikacji metabolitów wtórnych (metabolomika) (Fiehn et. al., 

2000; Sumner et. al., 2003). Odmiany pszenicy stanowią jedną z największych grup w banku 

genów, z liczbą ok. 800 000 rekordów. Borner i wsp. (2010) wykazali przydatność tworzenia 

banku genów w określaniu tych spośród genów, które odpowiedzialne są za ważne,                          

z agronomicznego punktu widzenia, cechy gatunkowe pszenicy. Aby ten kierunek badań mógł 

się rozwijać konieczne jest wcześniejsze fitochemiczne scharakteryzowanie gatunku                       

i wypracowanie metod analitycznych. Jest to ważny aspekty w relacjach rośliny z otoczeniem 
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i ma również wpływ na zdrowotność produktów zbożowych, głównie z całego ziarna. Jedną     

z grup tych związków, które znajdują szersze zainteresowanie są związki fenolowe. Należą one 

do grupy przeciwutleniaczy znajdujących się w większych ilościach w produktach zbożowych 

i z punktu widzenia właściwości prozdrowotnych oraz udziału zbóż w diecie mają istotne 

znaczenie profilaktycznie oraz lecznicze w różnych jednostkach chorobowych. Związki te 

spełniają również funkcję ochronną w roślinach przeciwdziałając patogennym czynnikom 

infekcyjnym. Ich aktywność owadobójcza związana jest z oddziaływaniem jako deterentów 

pokarmowych, inhibitorów trawienia, a także bezpośrednich toksykantów. Na ich zawartość 

może mieć wpływ kilka czynników, takich jak: gatunek rośliny, odmiana, faza wzrostu, czy 

czynniki fizjologiczne i środowiskowe (gleba, agronomia, klimat) (Carbone et al., 2011). 

Duże znaczenie ma również zawartość kwasów hydroksamowych, gdyż m. in. odgrywają one 

bardzo istotną rolę w kształtowaniu naturalnej odporności roślin na agrofagi (Adhikari et al., 

2015). Znajomość tego faktu może być ważnym wyznacznikiem w działaniach hodowców 

poszukujących źródeł odporności w materiałach wyjściowych do hodowli. Może to też znaleźć 

swoje odzwierciedlenie w działaniach agrotechnicznych, uwzględniających stosowanie                

w praktyce poplonów z roślin zawierających duże ilości kwasów hydroksamowych bądź ich 

pochodnych. Ze względu na fakt, że ziarno pszenicy jest podstawowym zbożem 

konsumpcyjnym w Polsce, a prawo żywnościowe pozwala na znakowanie produktów 

spożywczych oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi, skłania to do poszukiwania 

odmian pszenicy charakteryzujących się wysoką zawartością składników bioaktywnych o 

właściwościach prozdrowotnych. Substancjami takimi są m.in. alkilorezorcynole (lipidy 

rezorcynolowe), związki uznawane za biologiczne markery zdrowej żywności (Ross et al., 

2004). Badania epidemiologiczne potwierdzają, że konsumpcja całych ziaren zbóż                           

i pełnoziarnistych produktów spożywczych wiąże się z obniżeniem ryzyka zachorowania na 

cukrzycę, otyłość, chorobę wieńcową serca, udar, a nawet niektóre typy nowotworów 

(Korycińska et al., 2009). Dokładne poznanie mechanizmów działania ochronnych składników 

zawartych w ziarnach zbóż wymaga obecności właśnie takiego biomarkera, który umożliwiłby 

śledzenie losów pełnowartościowych produktów zbożowych już po ich spożyciu i wchłonięciu. 

Z drugiej strony odgrywają rolę swoistej bariery, zapewniającej skuteczne przetrwanie nasion 

w okresie spoczynkowym. Ich aktywność fitoncydowa chroni ziarniaki przed zagrożeniami z 

zewnątrz w okresie kiełkowania, zbioru i magazynowania (Konopka et al., 2017). 

Podstawowym celem przeprowadzonych badań było dokładne poznanie pod względem 

fitochemicznym najczęściej uprawianego zboża w Polsce, czyli pszenicy (Triticum L.). Rodzaj 

Triticum obejmuje ponad 20 gatunków pszenicy i wiele tysięcy odmian rolniczych. Największa, 
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spośród zbóż, liczba typów tego zboża niewątpliwie wiąże się z wiekiem pszenicy (najstarsza 

obok jęczmienia) i łatwością krzyżowania się z innymi rodzajami roślin w obrębie rodziny traw. 

Szczegółowe zagadnienia badawcze obejmowały: 

- izolację, identyfikację oraz ustalenie struktur wyizolowanych związków fenolowych z części 

nadziemnych pszenicy Triticum aestivum L. var. Legenda, 

- określenie aktywności biologicznej (antyoksydacyjnej) związków fenolowych i całych 

ekstraktów z pszenicy (TLC-DPPH• test), 

- opracowanie metod ilościowego oznaczania związków fenolowych (UPLC-PDA-ESI-MS)       

i benzoksazynonów (UPLC-MS/MS) w częściach nadziemnych; alkilorezorcynoli (UPLC-

PDA-ESI-MS) i benzoksazynonów (UPLC-MS/MS) w ziarnie, odmian pszenicy ozimej i jarej, 

- analiza jakościowa części nadziemnych pszenicy pod kątem zawartości związków 

fenolowych i benzoksazynonów, 

- analiza jakościowa ziarna pszenicy pod kątem zawartości alkilorezorcynoli                                         

i benzoksazynonów, 

- określenie zawartość poszczególnych metabolitów wtórnych w częściach nadziemnych                

i ziarnie, w odmianach pszenicy ozimej i jarej, w zależności od systemu gospodarowania 

(ekologiczny i konwencjonalny). 

 

Materiał badawczy  

Materiał badawczy opisany w wybranym cyklu publikacji pochodził z wieloletnich 

badań prowadzonych w obiekcie doświadczalnym zlokalizowanym w stacji doświadczalnej 

IUNG-PIB w Osinach, woj. lubelskie (położenie geograficzne –51° 52’02’'N, 22°05'23E, 

wysokość – 155 m n.p.m). Umiejscowienie pól doświadczalnych w jednej lokalizacji 

umożliwia prowadzenie obserwacji i badań w jednakowych warunkach siedliskowych 

ograniczając wpływ zmienności związanych z warunkami glebowymi czy meteorologicznymi. 

Istotnym elementem jest również to, że obiekt ten funkcjonuje od 1984 r. Fakt ten powoduje, 

że poza walorem lokalizacji w porównywalnych warunkach siedliskowych, badania 

prowadzone były przy stałych założeniach metodycznych, dotyczących funkcjonowania 

różnych systemów produkcji. 

Materiał do badań stanowiły części nadziemne pszenicy w fazie BBCH 47 (otwartej pochwy 

liściowej liścia flagowego) oraz ziarno, zarówno odmiany ozime jaki i jare, uprawiane                   

w systemie ekologicznym i konwencjonalnym.  

W ekologicznym systemie gospodarowania (ziemniak - pszenica jara - koniczyna czerwona        

z trawą uprawiana dwa lata - pszenica ozima + międzyplon) nie stosowano zaprawiania nasion, 
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nawożenia mineralnego, herbicydów, fungicydów i regulatorów wzrostu. Nawożenie 

obejmowało tylko stosowanie obornika (30 t/ha) przed uprawą ziemniaków.                                      

W konwencjonalnym systemie gospodarowania (rzepak ozimy - pszenica ozima - pszenica jara) 

prowadzono intensywną technologię produkcji roślinnej, charakteryzującą się m.in. dużym 

zużyciem przemysłowych środków produkcji. Te dwa systemy produkcji zostały 

zlokalizowane na tym samym typie gleby. Pszenica była uprawiana na polach doświadczalnych 

o powierzchni 1 ha, dla każdego systemu gospodarowania. Warunki siewu i zbioru były takie 

same dla wszystkich badanych odmian.  

 

Metodyka oraz omówienie wyników badań  

Pierwszym celem moich badań była analiza fitochemiczna części nadziemnych 

pszenicy. W wyniku przeprowadzenia ekstrakcji części nadziemnych Triticum aestivum L. var. 

Legenda w fazie BBCH 47 i wstępnego oczyszczenia poprzez ekstrakcję do fazy stałej 

otrzymałam surową frakcję 40% MeOH (frakcja fenolowa), 80% MeOH i 100% MeOH. 

Analizy UPLC-PDA-ESI-MS/MS frakcji fenolowej wykazały, iż zawiera ona liczne związki 

fenolowe, głównie kwasy fenolowe i flawonoidy. Przeprowadzenie preparatywnego rozdziału 

tej frakcji na kolumnie wypełnionej nośnikiem RP-18 pozwoliło na uzyskanie 41 frakcji. 

Poddano je analizie z zastosowaniem chromatografu cieczowego (HPLC) z detektorem 996 

PDA, firmy Waters. Analiza uzyskanych widm pozwoliła wyodrębnić frakcje zawierające 

jeden glikozyd oraz frakcje zawierające mieszaninę dwu lub więcej związków. Część frakcji 

poddano doczyszczaniu, stosując kolumnę preparatywną wymywaną izokratycznie układem 

metanol/1% H3PO4 w odpowiednim stosunku, natomiast frakcje otrzymane w małych ilościach 

doczyściłam z zastosowaniem semipreparatywnego chromatografu HPLC, firmy Gilson. 

Doczyszczanie poszczególnych frakcji pozwoliło mi na wyizolowanie 14 pojedynczych 

wzorców związków fenolowych. W celu ustalenia budowy chemicznej wyizolowanych 

związków wykonano analizy spektroskopii mas (HRESI-MS), oraz wodorowego i węglowego 

jądrowego rezonansu magnetycznego (1H i 13C NMR), a także eksperymenty takie, jak: COSY, 

TOCSY, HSQC, HSQC-TOCSY, HMBC. Określono także konfigurację absolutną cukrów. 

Wstępna realizacja zadań obejmujących określanie struktur wyizolowanych związków 

wykonana została we Włoszech, w ramach współpracy z zespołem prof. Cosimo Pizzy i prof. 

Sonii Piacente z Uniwersytetu w Salerno.  

Związki wyizolowane z Triticum aestivum L. var. Legenda zaklasyfikowałam do następujących 

grup: kwasy fenolowe (w tym pochodne kwasu kawowego i ferulowego, zestryfikowane 

kwasem chinowym), glikozydy flawonowe oraz acylowane glikozydy flawonowe. Były to:  
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kwas 5-O-kawowochinowy, kwas 4-O-kawowochinowy, kwas p-kumarowy, C-heksozyd O-

heksozyd luteoliny, C-(pentozyl-heksozyd) luteoliny, izoorientyna (6-C-β-glukopiranozyd 

luteoliny), izoszaftozyd (6-C-α-arabinopiranozyd 8-C-β-glukopiranozyd apigeniny), 6-C-β-

ksylopiranozyd 8-C-β-glukopiranozyd apigeniny, C-heksozyd O-deoksyheksozyd luteoliny, 6-

C-[6Glc’’-O-E-kafeoylo-β-D-glukopiranozlo(1’’→2)-β-glukopiranozyd] luteoliny, 2”-O-α-L-

ramnopiranozyd  isoscoparin, 6-C-[5Rib’’-O-E-feruloylo-β-D-rybofuranozylo(1”→2)-β-

glukopiranozyd] luteoliny, 7-O-rutynozyd trycyny i 7-O-[β-D- glucuropyranosyl(1’’→2)-β-D-

glukopiranozyd] 3’,4’,5’-O-trimetyltricetyny. Trzy spośród związków, które wyizolowałam: 6-

C-[6Glc’’-O-E-kafeoylo-β-D-glukopiranozylo(1’’→2)-β-glukopiranozyd] luteoliny, 6-C-[5Rib’’-

O-E-feruloylo-β-D-rybofuranozylo(1”→2)-β-glukopiranozyd] luteoliny oraz 7-O-[β-D-

glukuropiranozylo(1’’→2)-β-D-glukopiranozyd] 3’,4’,5’-O-trimetylotrycetyny okazało się być 

związkami nowymi, nie opisanymi dotychczas w literaturze naukowej. Oprócz 14 

wyizolowanych związków, w ekstrakcie z części nadziemnych T. aestivum var. Legenda 

zidentyfikowano jeszcze pięć innych związków fenolowych: kwas 3-O-kawowochinowy, kwas 

3-O-ferulowochinowy, kwas 5-O-ferulowochinowy, kwas 4-O-ferulowochinowy i 6”-O-β-D-

ksylopiranozyd izoorientyny. 

Pozyskanie pojedynczych związków jako wzorców stworzyło możliwość opracowania nowej 

metod UPLC ich ilościowego oznaczania. Przeprowadzono analizę ilościową 19 związków 

fenolowych w ekstrakcie z części nadziemnych T. aestivum var. Legenda. Wykazano, że 86,6% 

zawartości związków fenolowych ogółem stanowiły flawonoidy i ich pochodne,                               

a dominującymi związkami wśród nich była luteolina i jej pochodne. Głównymi związkami 

były: izoorientyna (6-C-β-glukopiranozyd luteoliny) oznaczona w ilości 39,41 ± 2,66 mg/g s.m. 

oraz C-heksozyd O-deoksyheksozyd luteoliny (32,90 ± 2,21 mg/g s.m.). 

Następnym etapem badań było określenie aktywności antyoksydacyjnej 

wyizolowanych z części nadziemnych Triticum aestivum L. var. Legenda 14 związków 

fenolowych. Do oceny zdolności zmiatania wolnych rodników przez poszczególne związki, 

zastosowałam technikę chromatografii cienkowarstwowej (test TLC-DPPH˙). Roztwory 

wzorcowe wyizolowanych kwasów fenolowych, flawonoidów i rutyny (wzorzec grupowy) 

nanosiłam na płytki chromatograficzne pokryte żelem krzemionkowym i rozwijałam                     

w komorze chromatograficznej wysyconej parami eluentu: acetonitryl-chloroform-woda-kwas 

mrówkowy (60:10:15:5, v/v/v/v). Po rozwinięciu i wysuszeniu zanurzałam je w 0,2% 

metanolowym roztworze DPPH˙. Pierwszej oceny uzyskanych wyników dokonałam skanując 

płytki po 30 minutach od wywołania roztworem DPPH˙. Kolejnych sześć skanów płytek 

wykonałam co 10 minut. Związki posiadające zdolność zmiatania wolnych rodników pojawiły 
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się jako żółte pasma na purpurowym tle. Dla ilościowego porównania wyników badań 

wykorzystana została graficzna obróbka obrazu z zastosowaniem programu komputerowego 

Sorbfil TLC. Zdolność wychwytywania wolnych rodników przez związki fenolowe silnie 

zależała od ich struktury chemicznej m.in. od ilości i położenia wolnych grup hydroksylowych, 

które wpływają na omawianą aktywność. Wyizolowane kwasy fenolowe okazały się silnymi 

zmiataczami wolnych rodników w stosunku do rutyny. Pochodne kwasu kawowego (kwas 5-

O-kawowochinowy, kwas 4-O-kawowochinowy) obecne w Triticum aestivum L. można uznać 

za główne fenole wychwytujące wolne rodniki, odpowiedzialne za zakańczanie łańcucha 

reakcji rodnikowej. Wszystkie wyizolowane i aktywne kwasy fenolowe były obecne w postaci 

zestryfikowanej i posiadały wolne grupy hydroksylowe odpowiedzialne za zdolność 

wychwytywania wolnych rodników. Wśród nowo wyizolowanych związków, dwa z nich: 6-C-

[6Glc’’-O-E-kafeoylo-β-D-glukopiranozylo(1’’→2)-β-glukopiranozyd] luteoliny i 6-C-[5Rib’’-

O-E-feruloylo-β-D-rybofuranozylo(1”→2)-β-glukopiranozyd] luteoliny wykazywały również 

wysoką aktywność antyoksydacyjną i były acylowane kwasem kawowym lub ferulowym. 

Triticum aestivum L. var. Legenda okazała się być bogata we flawony, zwłaszcza pochodne 

luteolinowe. Wszystkie wyizolowane pochodne luteolinowe były silnymi zmiataczami 

wolnych rodników np. C-heksozyd O-heksozyd luteoliny, C-(pentozyl-heksozyd) luteoliny, 

izoorientyna (6-C-β-glukopiranozyd luteoliny) i C-heksozyd O-deoksyheksozyd luteoliny. 

Stosunkowo wysoką zdolność glikozydów luteolinowych do wychwytywania wolnych 

rodników można przypisać nie tylko obecności wolnej grupy hydroksylowej w pozycji C7, ale 

także ugrupowaniu katecholu w pierścieniu B. Wszystkie inne wyizolowane flawonoidy były 

mniej aktywne, albo ich aktywności nie obserwowano nawet w obecności wolnej grupy 

hydroksylowej w pozycji C7, np: 6-C-β-ksylopiranozyd 8-C-β-glukopiranozyd apigeniny (nie 

aktywny), izoszaftozyd (6-C-α-arabinopiranozyd 8-C-β-glukopiranozyd apigeniny) (słaba 

aktywność) lub 2”-O-α-L-ramnopiranozyd izoskoparyny (słaba aktywność). Podsumowując, 

można podkreślić, że pochodne kwasu kawowego i glikozydy luteolinowe, z wolną grupą 

hydroksylową w pozycji C7, były głównymi związkami frakcji fenolowej Triticum aestivum 

L., odpowiedzialnymi za zdolność wychwytywania wolnych rodników. Powyższe wyniki 

zostały przedstawione w publikacji 1. 

Kolejnym celem podjętych przeze mnie badań było określenie czy i w jakim stopniu 

ekologiczny system uprawy wpływa na gromadzenie w częściach nadziemnych pszenicy 

metabolitów wtórnych o właściwościach antyoksydacyjnych (publikacja 2). 

Opracowanie nowej metody oznaczania związków fenolowych w częściach nadziemnych 

pszenicy pozwoliło na określenie ich zawartości w częściach nadziemnych (w fazie BBCH 47) 
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13 odmianach pszenicy jarej oraz 12 odmianach pszenicy ozimej, uprawianych w systemie 

ekologicznym. W założeniach metodycznych uwzględniłam porównanie wybranych odmian 

uprawianych w wariancie ekologicznym i konwencjonalnym (badania te wykonano także dla  

4 wybranych odmian pszenicy ozimej, uprawnych w systemie konwencjonalnym). Oznaczenie 

ilościowe 7 kwasów fenolowych i 12 flawonoidów oraz ich sumarycznej zawartości zostało 

wykonane przy użyciu systemu UHPLC-PDA-ESI-MS (Waters Corp., USA). Kwasy fenolowe 

zostały oznaczone ilościowo stosując kwas chlorogenowy jako wzorzec grupowy oraz detekcję 

UV przy 320 nm. Flawonoidy oznaczono ilościowo stosując rutynę jako wzorzec grupowy oraz 

detekcję UV, przy 255 nm. Wykorzystano metodę krzywej kalibracyjnej w zakresie stężeń 

1,69-270,00 µg/ml dla kwasu chlorogenowego oraz 1,60-256,00 µg/ml dla rutyny. Obie krzywe 

charakteryzowały się dobrą liniowością, z wartością współczynnika korelacji r2 = 0,999. 

Analizy ilościowe były oparte na polach powierzchni pików, odpowiadających kwasom 

fenolowym lub flawonoidom, na chromatogramach UV dla części nadziemnych pszenicy. 

Identyfikację pików przeprowadzono na podstawie ich czasu retencji, masy jonów [M-H]- oraz 

widma UV. Zawartość poszczególnych związków różniła się istotnie pomiędzy odmianami. 

Sumaryczna zawartość związków fenolowych w odmianach pszenicy uprawianych w systemie 

ekologicznym była dwukrotnie wyższa w odmianach jarych w porównaniu z ozimymi. W 

próbkach roślin z obiektu ekologicznego odnotowano większe ilości kwasów fenolowych, a w 

próbkach z systemu konwencjonalnego - flawonoidów. W odmianach pszenicy jarej 

flawonoidy występowały średnio w ilości 10-krotnie wyższej niż kwasy fenolowe. Stwierdzono 

równocześnie istotne różnice w stężeniu kwasów fenolowych i flawonoidów w zależności od 

formy pszenicy jak i odmiany. Średnie stężenia badanych związków były zdecydowanie 

wyższe u odmian pszenicy jarej niż w grupie odmian ozimych. Zawartość wszystkich kwasów 

fenolowych była najwyższa w odmianach jarych, Trappe (1377,96 μg/g) i Kandela (1004,93 

μg/g). Wśród badanych flawonoidów stwierdzono, że izoorientyna jest głównym związkiem 

we wszystkich badanych odmianach. Odmiany jare, Kandela i Ostka Smolicka wykazały 

najwyższą zawartość flawonoidów (odpowiednio 13753,7 i 12484,1 μg/g).  

Stosując technikę chromatografii cienkowarstwowej (test TLC-DPPH•) określiłam aktywność 

antyoksydacyjną oczyszczonych frakcji fenolowych 25 odmian pszenicy, uprawianych               

w systemie ekologicznym. Jako wzorzec grupowy zastosowałam rutynę. Dla ilościowego 

porównania wyników badań wykorzystałam graficzną obróbkę obrazu z zastosowaniem 

programu komputerowego ImageJ. Wyniki testu TLC-DPPH• wykazały, że odmiany pszenicy 

jarej stanowiły na ogół bogatsze źródło związków o bezpośrednich właściwościach 

antyoksydacyjnych niż odmiany ozime, których średnia aktywność wynosiła odpowiednio 3,76 
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i 2,85. Średnia aktywność antyoksydacyjna odmian pszenicy jarej mieściła się w przedziale od 

1,98 do 4,89; w stosunku do rutyny (aktywność =1,00). Wykazałam istotną korelację (p ≤ 0,05) 

pomiędzy zawartością kwasów fenolowych, a poziomem aktywności antyoksydacyjnej. 

Porównując aktywność antyoksydacyjną czterech odmiany pszenicy ozimej (Arkadia, 

Bamberka, Jantarka, Sailor) uprawianych w obu systemach gospodarowania, wykazałam, że 

analizowane odmiany miały wyższą średnią aktywność w uprawach konwencjonalnych                 

i wynosiła ona odpowiednio: 2,86; 4,08; 4,99 i 3,50.  

Uzyskane wyniki mogą być wykorzystane w selekcji genotypów przydatnych do uprawy w 

warunkach rolnictwa ekologicznego. Charakterystyka profili fenolowych jakościowych 

odmian pszenicy jest ważna w tworzeniu programów hodowli ukierunkowanych na 

kształtowanie odporności nowych odmian. Większe stężenia związków fenolowych o działaniu 

antyoksydacyjnym w częściach wegetatywnych pszenicy może mieć znaczenie                                

w kształtowaniu odporności roślin i ich reakcji obronnych w stosunku do czynników 

patogenicznych i tym samym zmniejszyć ryzyko utraty plonu i pogorszenia jego jakości. 

Wśród wyizolowanych przeze mnie 14 związków fenolowych z części nadziemnych 

pszenicy, dwa z nich były pochodnymi apigeniny: izoszaftozyd (6-C-α-arabinopiranozyd 8-C-

β-glukopiranozyd apigeniny) oraz  6-C-β-ksylopiranozyd 8-C-β-glukopiranozyd apigeniny, 

różniącymi się miedzy sobą rodzajem cząsteczki cukru w pozycji C6. W publikacji 4 

porównano wpływ tych związków na procesy krzepnięcia i stres oksydacyjny w osoczu 

poddanym działaniu H2O2/Fe in vitro. Określono ilościowo peroksydację lipidów osocza 

poprzez pomiar substancji reagujących z kwasem tiobarbiturowym (ang. thiobarbituric acid-

reactive substances, TBARS). TBARS są produktami ubocznymi peroksydacji lipidów, 

których stężenie jest wyznacznikiem obecności ROS (reactive oxygen species). Najczęściej 

używanym w badaniach produktem peroksydacji lipidów jest dialdehyd malonowy (MDA). 

MDA łączy się z dwiema cząsteczkami kwasu tiobarbiturowego (TBA), tworząc różowy 

kompleks pochłaniający światło w zakresie długości fali 532-535 nm. W celu utworzenia 

TBARS, próbka została poddana działaniu temperatury o wysokości 100°C przez 10 minut. Po 

ochłodzeniu i odwirowaniu próbki, zmierzona została absorbancja przez pomiar 

spektrofotometryczny. Ponadto, wykonano oznaczenia poziomu grup tiolowych (-SH), których 

utlenianie jest także jednym z biomarkerów stresu oksydacyjnego. Badanie to polegało na 

reakcji grup –SH w białkach z odczynnikiem Ellmana (DTNB), co doprowadziło do rozerwania 

mostków dwusiarczkowych. W wyniku reakcji powstał anion kwasu 5-tio-2-

nitrobenzoesowego (TNB2-), intensywnie zabarwiony na żółto. Stężenie TNB2- zmierzone 

było kolorymetrycznie przy długości fali 412 nm. Określono również poziom grup 
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karbonylowych w białkach osocza. W trakcie badania grup karbonylowych wytrąciło się białko 

przy użyciu kwasu trichlorooctowego (TCA). Osad został trzykrotnie przemyty mieszaniną 

etanol-octan etylu, ponownie rozpuszczony za pomocą chlorowodorku guanidyny w 2 M HCl, 

a następnie wytrącony. W celu zmierzenia stężenia końcowego grup karbonylowych użyto 2,4-

dinitrofenylohydrazyny (DNPH). Związek karbonylu z DNPH wykryto poprzez pomiar 

spektrofotometryczny przy długości fali 360 nm, biorąc pod uwagę molowy współczynnik 

absorpcji DNP. Ponieważ zmiany w koagulacji są często skorelowane ze stresem 

oksydacyjnym, kolejnym celem badania było określenie wpływ apigeniny i jej pochodnych na 

wybrane parametry koagulologiczne osocza, takie jak: czas trombinowy (TT), czas 

protrombinowy (PT) oraz czas kaolinowo-kefalinowy (APTT). 

Wyniki wskazują, że pochodne apigeniny miały różny wpływ na procesy krzepnięcia                        

i biomarkery stresu oksydacyjnego w osoczu poddanym działaniu H2O2/Fe, jednakże oba 

związki wykazywały działanie przeciwutleniające. Izoszaftozyd (6-C-α-arabinopiranozyd 8-C-

β-glukopiranozyd apigeniny) wykazywał pozytywny efekt w hamowaniu utleniania grup 

tiolowych. Natomiast 6-C-β-ksylopiranozyd 8-C-β-glukopiranozyd apigeniny zmniejszał 

peroksydację lipidów w osoczu, indukowaną przez H2O2/Fe we wszystkich badanych 

stężeniach (1–50 μg/ml). Związek ten w najwyższym stężeniu (50 μg/ml), znacząco zahamował 

ten proces (o około 40%) w porównaniu z kontrolą pozytywną. Ponadto 6-C-β-ksylopiranozyd 

8-C-β-glukopiranozyd apigeniny znacząco hamowała karbonylację białek osocza indukowaną 

przez H2O2/Fe, we wszystkich stosowanych stężeniach. Największe działanie hamujące, około 

50% redukcji w porównaniu z kontrolą pozytywną, zaobserwowano dla najwyższego jej 

stężenia (50 μg/ml). Publikacja 4 jest pierwszą, która charakteryzuje wpływ apigeniny i jej 

pochodnych na procesy krzepnięcia i stres oksydacyjny in vitro. 

Określiłam również wpływ odmiany i systemu gospodarowania na zawartość 

benzoksazynonów (w tym kwasów hydroksamowych) w częściach nadziemnych 12 odmian 

pszenicy ozimej i 13 odmian pszenicy jarej, w fazie BBCH 47, uprawianych w systemie 

ekologicznym oraz czterech odmian (dla porównania) w systemie konwencjonalnym 

(publikacja 3). Po opracowaniu nowej metody UPLC-MS/MS oznaczania benzoksazynonów 

(kwasów hydroksamowych i ich glikozydów) w materiale roślinnym, przeprowadziłam analizę 

tych związków w częściach nadziemnych pszenicy ozimej i jarej, uprawianych w dwóch 

systemach gospodarowania. Do analiz wykorzystano system ultrasprawnej chromatografii 

cieczowej Waters Acquity, wyposażony w detektor mas Waters TQ oraz detektor fotodiodowy 

Acquity PDA. Anality rozdzielano na kolumnie Waters BEH C18, stosując gradient stężenia 

acetonitrylu zawierającego 0,1% kwas mrówkowy (faza ruchoma B) w wodzie destylowanej 
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zawierającej 0,1% kwas mrówkowy (faza ruchoma A) przy przepływie 700 µl/min. Wypływ    

z kolumny jonizowano metodą elektrorozpylania i badano powstałe jony naładowane ujemnie. 

Analizę kwasów hydrokasmowych i ich glikozydów wykonano w trybie monitorowania reakcji 

rozpadu (ang. MRM). Rejestrowano również absorbancję przez wypływ z kolumny światła       

w zakresie długości od 210 do 400 nm. Kalibrację metody wykonano w oparciu o serię 

roztworów kalibracyjnych o stężeniach od 1,25 do 40,00 ng/µl, wykonanych z 1000 ng/µl 

roztworów wzorcowych.  

W częściach nadziemnych badanych odmian pszenicy jarej występował kwas 6-

metoksybenzoksazyn-2-on (MBOA) oraz glikozyd 2,4-dihydroksy-7-metoksy-1,4-

benzoksazyn-3-on (DIMBOA-Glc), a w jednej z odmian pszenicy ozimej (Sailor) wykazano 

dodatkowo obecność glikozydu dihydroksy-1,4-benzoksazyn-3-on (DIBOA-Glc) w ilości 0,89 

µg/g.  Porównując zawartość kwasów w tych samych odmianach, które uprawiano zarówno     

w systemie ekologicznym i konwencjonalnym, wykazano wyższą ich zawartość w odmianach 

uprawianych w systemie ekologicznym. Badane odmiany pszenicy ozimej zawierały mniej 

benzoksazynonów niż odmiany jare. Najwyższą sumaryczną zawartością badanych związków 

charakteryzowały się odmiany: Brawura (52,46 µg/g), Łagwa (34,67 µg/g) oraz Kandela (30,14 

µg/g). Wysokie stężenie benzoksazynonów w częściach nadziemnych pszenicy odgrywa 

kluczową rolę w formowaniu odporność roślin na szkodniki i choroby, co w przyszłości może 

mieć również wpływać na jakość ziarna. 

Kolejnym etapem moich badań była analiza ziarna pszenicy. Opracowanie metody 

UPLC pozwoliło określić skład i zawartość alkilorezorcynoli w ziarnie 13 odmian pszenicy 

jarej uprawianej w systemie ekologicznym (w tym 4 odmian uprawianych także w systemie 

konwencjonalnym) i 13 odmian pszenicy ozimej uprawianej w systemie ekologicznym (w tym 

4 odmian uprawianych także w systemie konwencjonalnym) (publikacja 5).  Oznaczenie 

zawartości alkilorezorcynoli zostało wykonane przy użyciu systemu UPLC-PDA-MS/MS 

(Waters Corp., USA). Do analiz ilościowych wykorzystano 5-eikozylrezorcynol (C20:0) jako 

wzorzec grupowy oraz detekcję UV przy 280 nm. Posłużono się metodą krzywej kalibracyjnej 

w zakresie stężeń 7,81-500,00 µg/ml. Krzywa charakteryzowała się dobrą liniowością,                   

z wartością współczynnika korelacji r2 > 0,999. Analizy ilościowe były oparte na polach 

powierzchni pików odpowiadających alkilowanym rezorcynolom oraz na chromatogramach 

UV dla ziarna pszenicy. Identyfikację pików przeprowadzono na podstawie ich czasu retencji, 

masy jonów [M-H]- oraz widma UV. Ziarna badanych odmian pszenicy zawierały takie 

alkilorezorcynole jak: 5-n-heptadecylrezorcynol (C17:0, [M+H]+ 349), 5-n-

nonadecylrezorcynol (C19:0, [M+H]+ 377), 5-n-heneicosylrezorcynol (C21:0, [M+H]+ 405), 5-
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n-tricosylrezorcynol (C23:0, [M+H]+ 433) oraz 5-n-nonacosylrezorcynol (C25:0, [M+H]+ 461). 

Były to głównie nasycone homologi o łańcuchach bocznych od 17 do 25 atomów węgla,                

z największą zawartością homologu C21:0 (ok. 50% całkowitej zawartości) i C19:0, we 

wszystkich badanych odmianach. Sumaryczna zawartość alkilorezorcynoli 13 odmian pszenicy 

ozimej, jak i jarej, uprawianych w systemie ekologicznym, była porównywalna. Wykazano, że 

odmiany uprawiane w systemie konwencjonalnym zawierały niższą zawartość 

alkilorezorcynoli, niż te same odmiany uprawiane w systemie ekologicznym. Wyniki tych 

badań pozwoliły na wyodrębnienie odmian pszenicy ozimej i jarej o najwyższej zawartości tych 

związków. Wśród odmian pszenicy ozimej najlepszym źródłem lipidów rezorcynolowych 

okazały się być odmiany: Julius (sumaryczna zawartość to 1272,4 µg/g), KWS Ozon (1045,8 

µg/g) oraz Jantarka (1043,1 µg/g). Natomiast spośród przebadanych odmian pszenicy jarej 

najwyższą sumaryczną zawartość badanych związków posiadały: odmiana Izera (995,0 µg/g), 

Kandela (865,2 µg/g) i Katoda (823,4 µg/g). Szczegółowa charakterystyka tych korzystnych 

dla zdrowia produktów naturalnych w ziarnie pszenicy ma istotne znaczenie dla przemysłu 

rolniczego w programach hodowlanych dla rozwoju odmian pszenicy chlebowej z wartością 

dodaną w postaci związków prozdrowotnych. 

Kolejnym etapem moich badań  była ocena aktywności antyoksydacyjnej 

alkilorezorcynoli (publikacja 5). Właściwości antyoksydacyjne są jedną z ważniejszych 

właściwości biologicznych. Wyniki badań ostatnich lat dowodzą, iż wolne rodniki tlenowe 

(ang. reactive oxygen species, ROS) biorą udział w patomechanizmie wielu schorzeń i chorób, 

m.in.: miażdżycy, choroby Alzheimera, astmy oskrzelowej, wszelakich stanów zapalnych, 

niektórych nowotworów. Istnieje zatem potrzeba rozwijania metod analitycznych 

umożliwiających ocenę zdolności zmiatania wolnych rodników, a także pozwalających na 

identyfikację związków obdarzonych takimi właściwościami w złożonych próbkach 

pochodzenia naturalnego. Po raz pierwszy do ilościowej analizy antyoksydacyjnej 

alkilorezorcynoli stworzyłam i zastosowałam metodę TLC-DPPH• z programem ImageJ. 

Poprzednio stosowana metoda TLC-DPPH•, w połączeniu z przetwarzaniem obrazów, została 

zastosowana do ilościowego pomiaru bezpośrednich właściwości przeciwutleniających 

związków fenolowych występujących w próbkach złożonych w częściach nadziemnych. Moje 

badania potwierdziły, że po modyfikacji metoda ta jest odpowiednia do oznaczania aktywności 

lipidów resorcynolowych obecnych w ziarnie zbóż. Jako standard w tych badaniach 

zastosowałam α-tokoferol (równoważnik witaminy E), ponieważ jest on znany jako naturalny 

antyoksydant lipofilowy. W porównaniu do poprzedniej metody zmodyfikowałam znacząco 

zarówno skład fazy ruchomej oraz warunki graficznej obróbki płytek TLC.  Alkilorezorcynole 
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są podobne strukturalnie do tokoferoli, z tą różnicą, że mają prosty łańcuch boczny 

węglowodorów alifatycznych i pojedynczy pierścień fenolowy. Ze względu na swoją zdolność 

dawcy wodoru i usuwania rodników mogą one służyć jako źródła antyoksydantów in vitro.  

Wyniki testu TLC-DPPH• wykazały, że odmiany pszenicy jarej są na ogół bogatszym źródłem 

związków o bezpośrednich właściwościach antyrodnikowych niż odmiany ozime, których 

średnia aktywność wynosi odpowiednio 0,166 i 0,129 w stosunku do aktywności 

równoważnika witaminy E (1,00). Potwierdza to fakt, że właściwości przeciwutleniające 

alkilorezorcynoli są istotnie niższe niż α-tokoferolu, co jest zgodne z wcześniejszymi danymi 

literaturowymi (Parikka i in., 2006; Korycińska i in., 2009). Wykazałam zależność między 

zawartością alkilorezorcynoli a poziomem zmiatania wolnych rodników. Oprócz pierścienia 

fenolowego, ważną rolę w aktywności antyoksydacyjnej lipidów resorcynolowych odgrywa 

długość bocznego łańcucha alifatycznego. Stwierdziłam istotną (p < 0,05) korelację między 

aktywnością antyoksydacyjną a całkowitą zawartością lipidów resorcynolowych. Potwierdza 

to fakt, że Izera (odmiana jara) i Julius (odmiana ozima), które wykazywały najwyższą 

całkowitą zawartość alkilorezorcynoli, głównie C21:0, wykazywały także najwyższą 

aktywność zmiatania rodników DPPH. Wyniki moich badań potwierdziły ustalenia Konopki      

i in. (2017), którzy wykazali, że potencjał antyoksydacyjny (testy DPPH i Rancimat) był 

głównie związany z odmianą. W badaniu tym stwierdziłam także istotną (p < 0,05) korelację 

między aktywnością antyoksydacyjną, a czasem po derywatyzacji. Aktywność zmieniała się 

sinusoidalnie i wykazała najwyższy poziom w 80 min po derywatyzacji, zarówno w odmianach 

jarych, jak i ozimych. Wykazałam również istotny statystycznie wpływ różnych systemów 

rolniczych na aktywność antyoksydacyjną alkilorezorcynoli w pszenicy ozimej i jarej. 

Porównując aktywność zmiatania wolnych rodników czterech odmian pszenicy jarej (Izera, 

Kandela, Ostka Smolicka i Waluta) oraz pszenicy ozimej (Arkadia, Bamberka, Jantarka, Sailor) 

uprawianych w obu systemach gospodarowania, wykazałam, że aktywność antyoksydacyjna 

była istotnie (p < 0,05) wyższa w uprawach ekologicznych, z wyjątkiem odmiany Sailor, gdzie 

nie stwierdzono istotnych różnic. Interakcje ,,odmiana'' x ,,system uprawy oraz ,,czas po 

derywatyzacji'' x ,,system uprawy’’ były istotne (p < 0,05). Uzyskane dane są istotne dla 

krajowych potrzeb żywieniowych. Właściwości zmiatania wolnych rodników przez 

alkilorezorcynole zawarte w ziarnie pszenicy mogą mieć potencjalne znaczenie dla przemysłu 

spożywczego, który nieustannie poszukuje naturalnych przeciwutleniaczy dla ochrony ziarna 

podczas jego przetwarzania i przechowywania. Badania te miały również na celu przyczynienie 

się do zrozumienia nutraceutycznych właściwości całych ziaren pszenicy i wspierania postępu 

w zakresie odmian pszenicy o wysokim poziomie zdrowotności produktów naturalnych. 
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Po opracowaniu metody UPLC-MS/MS oznaczania benzoksazynonów w materiale 

roślinnym, przeprowadziłam analizę tych związków w ziarnie 13 odmian pszenicy ozimej i 13 

odmian pszenicy jarej uprawianych w systemie ekologicznym oraz po 4 odmiany z tych 

pszenic, uprawianych dla porównania w systemie konwencjonalnym (publikacja 5). Do analiz 

wykorzystano system ultrasprawnej chromatografii cieczowej Waters Acquity, wyposażony    

w detektor mas Waters TQ oraz detektor fotodiodowy Acquity PDA. Określono skład i 

zawartość kwasów hydroksamowych i ich glikozydów zarówno w ziarnie bezpośrednio 

zebranym z pola (wilgotność do 14%) oraz w ziarnie nawilgotnionym 

(hydrokondycjonowanym) w wodzie destylowanej, przez 48 godzin, w temperaturze 

pokojowej, które to ziarno zostało następnie wysuszone do wilgotności wyjściowej. W ziarnie 

bezpośrednio zebranym z pola nie wykazano obecności żadnych benzoksazynonów, natomiast  

w ziarnie hydrokondycjonowanym wykazano obecność kwasów hydroksamowych i ich 

glikozydów: DIBOA (2,4-di-hydroksy-1,4-benzoksazyn-3-on), DIBOA-Glc, DIMBOA (2,4-

dihydroksy-7-metoksy-1,4-benzoksazyn-3-on), DIMBOA-Glc; laktamu: HBOA (2-hydroxy-

1,4-benzoksazyn-3-on) i benzoksazolinonu: MBOA (6-metoksybenzoksazyn-2-on). 

Określając skład i zawartość tych metabolitów w ziarnie wykazano, że zawierają one znacznie 

więcej tych związków, niż części nadziemne pszenicy. Podobnie jak w częściach nadziemnych, 

ziarno odmian pszenicy ozimej zawierało znacznie mniejszą ilość badanych związków, niż 

ziarno odmian pszenicy jarej. Wśród odmian pszenicy jarej uprawianych w systemie 

ekologicznym dobrym źródłem badanych związków okazała się być odmiana Izera (858,7 

µg/g), Ostka Smolicka (540,7 µg/g) oraz Koksa (364,8 µg/g). Spośród 13 odmian pszenicy 

ozimej uprawianych w systemie ekologicznym najwyższą sumaryczną zawartością 

benzoksazynonów charakteryzowała się odmiana Jantarka (546,2 µg/g), Bamberka (494,1 

µg/g) oraz Muszelka (489,3 µg/g).  Ponadto, w systemie uprawy ekologicznej ziarno pszenicy 

ozimej i jarej zawierało więcej benzoksazynonów, niż w tych samych odmianach uprawianych 

w sposób konwencjonalny. 

 

Podsumowanie i wykorzystanie wyników badań 

Podsumowując: 

 części nadziemne pszenicy zawierają kwasy fenolowe, flawonoidy oraz kwasy 

hydroksamowe, natomiast ziarno jest źródłem alkilorezorcynoli (lipidów 

rezorcynolowych) i benzoksazynonów, 
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 trzy spośród wyizolowanych flawonoidów, okazało się być związkami nowymi, 

dotychczas nie zidentyfikowanymi w świecie roślin i nie opisanymi w literaturze 

naukowej, 

 przeprowadzona identyfikacja związków obdarzonych właściwościami 

antyoksydacyjnymi, wykazała obecność w pszenicy licznych metabolitów pochodzenia 

naturalnego, posiadających zdolność wychwytywania wolnych rodników, które biorą 

udział w patomechanizmie wielu chorób, 

 opracowanie nowych metod ilościowego oznaczania związków fenolowych (UPLC-PDA-

ESI-MS), alkilorezorcynoli (UPLC-PDA-ESI-MS) i benzoksazynonów (UPLC-MS/MS) 

w częściach nadziemnych oraz alkilorezorcynoli (UPLC-PDA-ESI-MS)                                        

i benzoksazynonów (UPLC-MS/MS) w ziarnie odmian pszenicy ozimej i jarej, znacznie 

wzbogaciło dotychczasowy warsztat naukowy poprzez doskonalenie analiz jakościowych 

i ilościowych poszczególnych metabolitów, dzięki czemu uzyskane wyniki mogły być 

opublikowane w literaturze międzynarodowej,  

 analiza ziarna i części nadziemnych dużej liczby polskich odmian pszenicy, pochodzących 

z różnych systemów gospodarowania (ekologicznych i konwencjonalnych) pod kątem 

składu i zawartości badanych metabolitów, pozwoliła określić częściowy wpływ odmiany 

i systemu gospodarowania na skład profilu metabolicznego badanych odmian Triticum L. 

oraz wskazać najlepsze źródło tych związków. Jest to ważny aspekty w relacjach roślin      

z otoczeniem, jak również ma to wpływ na zdrowotność produktów zbożowych, głównie        

z całego ziarna. Znajomość tego faktu może być ważnym wyznacznikiem w działaniach 

hodowców poszukujących źródeł odporności w materiałach wyjściowych do hodowli. 

Może to też znaleźć swoje odzwierciedlenie w działaniach agrotechnicznych 

uwzględniających stosowanie w praktyce poplonów z roślin zawierających duże ilości 

kwasów hydroksamowych bądź ich pochodnych,  

 wyniki badań pozwoliły na wyodrębnienie odmian pszenicy o najwyższej wartości 

prozdrowotnej ziarna, które powinny być m.in. intensywnie promowane jako surowiec do 

produkcji żywności funkcjonalnej, 

 ze względu na fakt, że pszenica jest jednym ze zbóż najpowszechniej konsumowanym 

przez ludzi i zawierającym znaczną ilość alkilorezorcynoli, istnieje duże 

prawdopodobieństwo ich spożywania w ilościach umożliwiających działanie biologiczne, 

  uzyskane wyniki przyczyniły się do lepszego poznania szczegółowej charakterystyki 

fitochemicznej pszenicy, co może wnieść duży wkład do badań genomiki funkcjonalnej 

roślin zbożowych. 
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5. Informacja o wykazywaniu się istotną aktywnością naukową realizowaną w więcej niż 

jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczególności zagranicznej. 

 

Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo – badawczych  

Informacje naukometryczne mojej działalności naukowej zostały zaprezentowane w 

wykazie osiągnięć naukowych – Załącznik 4. Poniżej przedstawiam opis mojego 

dotychczasowego rozwoju naukowego oraz ogólny zarys prowadzonej przeze mnie 

działalności naukowo-badawczej. 

 

5.1. Osiągnięcia naukowo-badawcze przed uzyskaniem stopnia doktora nauk rolniczych 

Po zakończeniu studiów magisterskich odbyłam staż w Zakładzie Biochemii i Jakości 

Plonów, IUNG-PIB w Puławach, który pozwolił mi na praktyczne zapoznanie się                              

z problematyką badawczą Instytutu, techniką i metodologią prowadzenia doświadczeń 

polowych i prac w laboratorium biochemicznym.  Swoją wiedzę i zainteresowania naukowe 

mogłam dalej rozwijać dzięki zatrudnieniu mnie w tym Zakładzie od 1 maja 2005 roku. Badania 

naukowe prowadziłam pod kierownictwem prof. dr hab. Wiesława Oleszka. Moje 

zainteresowania badawcze obejmowały izolację, identyfikację, analizę jakościową i ilościową 

oraz badanie polimorfizmu występowania metabolitów wtórnych, głównie związków 

fenolowych lucerny Medicago truncatula (Załącznik 4; 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.5, 7.1.1, 7.2.1, 

7.2.19-7.2.21, 7.2.42 - 7.2.44). Prace te realizowałam w ramach projektu pt. ,,Saponiny                   

i flawonoidy Medicago truncatula (skład chemiczny, oznaczanie, występowanie) jako 

przyczynek do badań genomiki funkcjonalnej (metabolomiki) w rodzinie Fabaceae’’ 

(Załącznik 4; 9.1.2). Z prowadzonych, trzyletnich (2005-2007) doświadczeń polowych 

uzyskałam materiał do badań. Z części nadziemnych Medicago truncatula odmiany Jemalong 

A17 wyizolowałam technikami chromatografii preparatywnej dwadzieścia trzy związki 

flawonoidowe, w tym dwadzieścia flawonów i trzy flawonole: 3,7,5’-O-triglukozyd 

larycytryny (1), 7-O-[-D-glukuronopiranozylo(12)-O--D-glukuronopiranozyd luteoliny 

(2), 7-O-[-D-glukuronopiranozylo(12)-O--D-glukuronopiranozyd apigeniny (3), 7-O-[-

D-glukuronopiranozylo(12)-O--D-glukuronopiranozyd] chryzoeriolu (4), 7-O--D-

glukuronopiranozyd luteoliny (5), 7-O-[-D-glukuronopiranozylo(12)-O--D-

glukuronopiranozyd trycyny (6), 7-O-{2-O-p-feruloylo-[-D-glukuronopiranozylo(13)]-O-

-D- glukuronopiranozylo(12)-O--D-glukuronopiranozyd} apigeniny (7), 3-rutynozyd 

kwercetyny (8), 7-O-{2-O-p-kumaroylo-[-D-glukuronopiranozylo(13)]-O--D-
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glukuronopiranozylo(12)-O--D-glukuronopiranozyd} apigeniny (9), 7-O-{2-O-p-

feruloylo-[-D-glukuronopiranozylo(13)]-O--D-glukuronopiranozylo(12)-O--D-

glukuronopiranozyd} chryzoeriolu (10), 7-O-[2'-O-synapoylo--D-

glukuronopiranozylo(12)-O--D-glukuronopiranozyd] apigeniny (11), 7-O-{2-O-p-

feruloylo-[-D-glukuronopiranozylo(13)]-O--D-glukuronopiranozylo(12)-O--D-

glukuronopiranozyd} trycyny (12), 7-O-{2-O-p-kumaroylo-[-D-

glukuronopiranozylo(13)]-O--D-glukuronopiranozylo(12)-O--D-glukuronopiranozyd} 

chryzoeriolu (13), 7-O-{2-O-p-kumaroylo-[-D-glukuronopiranozylo(13)]-O--D-

glukuronopiranozylo(12)-O--D-glukuronopiranozyd} trycyny (14), 7-O-{2-O-feruloylo-

[-D-glukuronopiranozylo(13)]-O--D-glukuronopiranozylo(12)-O--D-

glukopiranozyd} apigeniny (15), 7-O-[2'-O-synapoylo--D-glukuronopiranozylo(12)-O--

D-glukuronopiranozyd] trycyny (16), 7-O--D-glukuronopiranozyd trycyny (17), 7-O-[2'-O-

feruloylo--D-glukuronopiranozylo(12)-O--D-glukuronopiranozyd] trycyny (18), 7-O-[2'-

O-kumaroylo--D-glukuronopiranozylo(12)-O--D-glukuronopiranozyd] trycyny (19), 7-O-

[2-O-feruloylo--D-glukuronopiranozylo(12)-O--D-glukopiranozyd] trycyny (20), 3,5’- 

digluko -3-metylomyrycetyna (21), 7-O--D-glukuronopiranozylo(13)-O--D-

glukuronopiranozylo(12)-O--D-glukuronopiranozyd apigeniny (22), 7-O--D-

glukuronopiranozylo-4’-O--D-glukopiranozyd] trycyny (23). Osiem spośród wyizolowanych 

przeze mnie związków to substancje nowe (4, 11, 13-15, 20, 22 i 23), nie znalezione w żadnym 

innym gatunku roślin i nie opisane w literaturze naukowej. Struktura wyizolowanych 

flawonoidów została ustalona z wykorzystaniem spektrometrii  mas  oraz  wodorowego                  

i protonowego,  jądrowego rezonansu magnetycznego (1H i 13C NMR), w ramach współpracy 

z  Uniwersytetem w Salerno, we Włoszech (prof. Cosimo Pizza, prof. Sonia Piacente) 

(Załącznik 4; 17.2.1). Posiadanie wyizolowanych 23 wzorców związków flawonoidowych z 

części nadziemnych M. truncatula sprawiło, że stało się możliwe opracowanie metody 

ultrasprawnej chromatografii cieczowej (UPLC) ilościowego oznaczania zawartości tych 

związków w próbach roślinnych. Określiłam zawartość flawonoidów w liściach i łodygach 

trzech odmian M. truncatula (M. truncatula var truncatula, M. truncatula var longispina i M. 

truncatula Jemalong A17). W liściach i łodygach badanych odmian M. truncatula 

dominującym związkiem był 7-O--D-glukuronopiranozyd trycyny (17). Sumaryczna 

zawartość związków flawonoidowych w liściach trzech badanych odmian M. truncatula była 

wysoka i wynosiła średnio około 3,5% s.m., a w łodygach 1,5% s.m. Najliczniej występująca 
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grupa glikozydów trycyny stanowiła 76% zawartości flawonoidów, co wskazało, że M. 

truncatula może być dobrym źródłem do pozyskiwania tych związków. Nie stwierdzono 

natomiast statystycznie istotnych różnic w zawartości flawonoidów w różnych fazach 

rozwojowych roślin lucerny.  

W ramach projektu NUTRA-SNACKS (Załącznik 4; 4.2.2, 4.2.3, 9.1.6, 14.1) 

przeprowadziłam wstępną ekstrakcję części nadziemnych mięty (Mentha longifolia L.), w celu 

uzyskania wodnego ekstraktu (Załącznik 4; 4.2.2-4.2.4, 7.2.2, 7.2.3).  

Za ,,Cykl prac dotyczących badań fitochemicznych gatunku Medicago truncatula’’ 

uzyskałam w 2007 roku nagrodę zespołową Dyrektora IUNG-PIB II stopnia (Załącznik 4, 

17.4.1). Chcąc rozwijać swoje umiejętności analityczne niezbędne do wykonywania prac 

badawczych w przygotowywanej pracy doktorskiej uczestniczyłam w 2008 roku                              

w specjalistycznym kursie ,,Spektrometria mas i jej zastosowanie’’.  

Opisane powyżej wyniki badań części nadziemnych M. truncatula wchodzą w skład 

mojej pracy doktorskiej pt. ,,Skład i zawartość związków fenolowych w częściach nadziemnych 

Medicago truncatula Gaertner.’’, której promotorem była doc. dr hab. Anna Stochmal. Stopień 

naukowy doktora nauk rolniczych uzyskałam w dniu 30.06.2009 roku na podstawie uchwały 

Rady Naukowej IUNG-PIB w Puławach, po publicznej obronie rozprawy doktorskiej, która 

zdaniem recenzentów zasługiwała na wyróżnienie. Moja rozprawa doktorska została 

wyróżniona nagrodą Dyrektora IUNG-PIB prof. dr hab. Seweryna Kukuły (Załącznik 4; 

17.4.2). 

 

Podsumowanie 

Mój dorobek naukowy przed uzyskaniem stopnia doktora obejmuje: dwie publikacje 

naukowe recenzowane oraz pięć publikacji wydanych w suplementach czasopism (Załącznik 

4; 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1-4.2.5) o łącznej wartości IF=11.16 i punktacji MNiSW=114 (wg roku 

wydania) i 440 (wg zał. z dnia 18.12.2019). Wyniki badań prezentowane były w formie 

wykładu, sześciu abstraktów i trzech posterów na konferencjach krajowych                                          

i międzynarodowych (Załącznik 4; 7.1a, 7.2.a, 7.2.c). 
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5.2. Osiągnięcia naukowo-badawcze po uzyskaniu stopnia doktora nauk rolniczych 

 Po uzyskaniu stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii, kontynuowałam  

prace m.in. nad izolacją związków fenolowych z korzeni M. truncatula. Spośród siedmiu 

wyizolowanych związków, trzy glikozydy fenolowe okazały się być związkami nowymi, 

dotychczas nie opisanymi w literaturze naukowej: 5-O-{[5’’-O-E-(4''-O-treo-

gwajacyloglicerylo)-feruloilo]- β-apiofuranozylo-(1→2)-β-ksylopiranozyd} kwasu 

gentyzynowego (1), 5-O-[(5’’-O-waniloilo)-β-apiofuranozylo-(1→2)-β-ksylopiranozyd] 

kwasu gentyzynowego (2) oraz 1-O-[E-(4''-O-treo-gwajacyloglicerylo)-feruloilo]-3-O-C-

galakturoopiranozylo glicerol (3). Struktury chemiczne nowych związków zostały określone     

w ramach współpracy z Uniwersytetem w Salerno, we Włoszech. Pozostałe wyizolowane 

cztery, znane związki to: 5-O-β-ksylopiranozyd kwasu gentyzynowego (4), wicenina-2 (5), 

hovetrichozyd C (6) i pterosupin (7). 

We współpracy z dr Ireneuszem Kapustą, z Uniwersytetu Rzeszowskiego (Załącznik 4; 17.3.7) 

powstał rozdział w monografii zatytułowany ,,Medicago truncatula - roślina modelowa w 

badaniach metabolomu roślin bobowatych (Fabaceae)’’ (Załącznik 4; 2.1). Ponadto, 

uzupełniłam i opublikowałam pozostałe wyniki badań zawartych w mojej pracy doktorskiej 

(Załącznik 4; 4.1.3, 4.2.6- 4.2.8, 7.2.4-7.2.6).  

Kierunki mojej działalności naukowo-badawczej, prowadzonej po obronie pracy 

doktorskiej, koncentrują się głównie wokół następujących zagadnień: 

 charakterystyka fitochemiczna roślin uprawnych, 

 źródła związków o właściwościach antyoksydacyjnych.  

 

Charakterystyka fitochemiczna roślin uprawnych 

W związku z tym, że pszenica (Triticum L.) jest zbożem o największym znaczeniu 

gospodarczym zarówno na świecie, jak i w Polsce, co wynika m.in. z wszechstronności 

wykorzystania ziarna, jak i dużego potencjału produkcyjnego, zajęłam się tym zagadnieniem w 

ramach realizacji projektu Narodowego Centrum Nauki pt. ,,Charakterystyka metabolitów 

wtórnych (związki fenolowe, saponiny, kwasy hydroksamowe) pszenicy jako element badań 

genomiki funkcjonalnej roślin zbożowych’’, którego byłam kierownikiem (Załącznik 4; 9.1.1). 

W tym celu nawiązałam współpracę z Zakładem Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej 

IUNG-PIB, w zakresie pozyskania materiału roślinnego do badań, z różnych systemów 

gospodarowania. Ponadto, określanie struktur wyizolowanych związków fenolowych                       

z pszenicy wykonane zostało we Włoszech, w ramach współpracy z Uniwersytetem w Salerno. 
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W ramach tego projektu powstał cykl publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe, których 

szczegółowy opis znajduje się w punkcie 4 (Załącznik 4; I 1-5). Poza tym wyniki badań 

prezentowane były w formie jednej publikacji w suplementach czasopism, wykładu na 

konferencji naukowej krajowej, trzech abstraktów i trzech posterów (Załącznik 4; 4.2.10, 

7.2.8, 7.2.31, 7.2.37). 

Badania nad pszenicą kontynuowałam w ramach współpracy z Zakładem Systemów                        

i Ekonomiki Produkcji Roślinnej IUNG-PIB (Załącznik 4; 17.3.8), jako wykonawca w trzech 

projektach naukowych krajowych przyznanych na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi (MRiRW) (Załącznik 4; 9.1.3-9.1.5). Zakres prac obejmował badania w zakresie 

doboru odmian zbóż jarych, a także badania w zakresie oceny i poprawy jakości plonu 

współczesnych i dawnych odmian pszenicy jarej, ich przydatności dla przemysłu piekarskiego 

i makaronowego oraz potencjału zdrowotnego.  

Kolejne badania ziarna pszenicy realizował jako wykonawca w projekcie badawczym pt. 

,,Związek skażenia ziarna pszenicy ozimej deoksyniwalenolem z budową morfologiczną roślin 

i zawartością kwasów fenolowych’’ we współpracy z Zakładem Uprawy Roślin Zbożowych 

IUNG-PIB. Dokonano analizy porównawczej wybranych metabolitów pierwotnych i wtórnych 

ziarna pszenicy, w tym kwasów fenolowych. Efektem tej współpracy jest pełnienie przeze mnie 

funkcji promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim Pani mgr inż. Edyty 

Aleksandrowicz pt. ,,Ocena kumulacji mykotoksyn i składników bioaktywnych w ziarnie 

odmian pszenicy ozimej jako reakcji na stres wywołany zakażeniem grzybami rodzaju 

Fusarium’’. Przewód doktorski został wszczęty 26.04.2019 roku, w obszarze nauk rolniczych, 

leśnych i weterynaryjnych, w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie agronomia, 

specjalność: jakość surowców roślinnych (Załącznik 4; 7.1.3, 7.2.16, 7.2.17, 7.2.41, 15.1.2, 

17.3.9, 17.5.1). 

Moje badania dotyczące charakterystyki metabolitów wtórnych ziarna pszenicy trwają do tej 

pory m.in. w ramach współpracy z Katedrą Agroinżynierii, Wydziału Kształtowania 

Środowiska i Rolnictwa, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego                         

w Szczecinie. Mają one na celu określenie wpływu preparatów z siarką na zawartość kwasów 

fenolowych, alkilorezorcynoli oraz ich aktywność antyoksydacyjną (Załącznik 4; 17.3.6). 

Ponadto, dzięki tej współpracy brałam udział w dwóch szkoleniach dotyczących analiz 

statystycznych, których doskonalenie jest niezbędne w pracy naukowej (Załącznik 4; 17.1.5, 

17.1.10). 

Przedmiotem mojego zainteresowania stała się również koniczyna (Trifolium L.), 

roślina ważna zarówno z punktu widzenia rolniczego, jak również prozdrowotnego. Biorąc pod 



  dr Iwona Kowalska                                                                                               Załącznik 2 

                                                                                                                                  Autoreferat    

25 
 

uwagę dużą rolę rodzaju Trifolium w profilaktyce  i leczeniu różnych chorób, czy też                      

w żywieniu zwierząt gospodarskich, jak również obecność w ich składzie substancji 

antyżywieniowych celowe było prowadzenie badań w kierunku bliższego poznania składu 

chemicznego różnych gatunków koniczyn. Tym zagadnieniem zajmowałam się w ramach 

kierowanego przeze mnie projektu badawczego pt. ,,Związki aktywne wybranych gatunków 

roślin z rodziny bobowatych’’ w tym: ,,Badania nad poznaniem potencjalnej możliwości 

wykorzystania substancji biologicznie aktywnych i leczniczych obecnych w różnych gatunkach 

rodzaju Trifolium’’ (Załącznik 4; 15.1.1). Prace prowadziłam we współpracy z Katedrą 

Biochemii Ogólnej, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytetu Łódzkiego 

(Załącznik 4; 17.3.5), jak również z Zakładem Uprawy Roślin Pastewnych IUNG-PIB 

(Załącznik 4; 17.3.12). Do badań wykorzystałam 88 gatunków Trifolium L., których nasiona 

pozyskałam, w ramach współpracy, z Banku Genów z Niemiec (Genebank, Leibniz Institute of 

Plant Genetics and Crop Plant Research - Gatersleben, Germany) (Załącznik 4; 17.2.2). Prace 

obejmowały m.in. wyodrębnienie i identyfikację poszczególnych metabolitów wtórnych              

z gatunków koniczyn, ustalenie struktury chemicznej wyizolowanych związków, określenie 

aktywności biologicznej wybranych gatunków Trifolium, jak również opracowanie metod 

UPLC oznaczenia zawartości badanych związków. 

W ramach realizacji powyższego tematu przeprowadziłam rozdział i oczyszczenie 

pojedynczych związków fenolowych części nadziemnych Trifolium scabrum L. 

Przeprowadzenie preparatywnego rozdziału frakcji fenolowej i doczyszczenie uzyskanych w 

jej wyniku frakcji, pozwoliło mi na uzyskanie szesnastu pojedynczych związków, których 

struktury zostały określone poprzez analizy spektroskopii masowej (ESI-MS) oraz 

wodorowego i węglowego, jądrowego rezonansu magnetycznego (1H i 13C NMR). Wśród 16 

wyizolowanych po raz pierwszy z T. scabrum związków, zidentyfikowano 14 izoflawonów 

(aglikony i ich glikozylowane pochodne) i 2 glikozydy flawonoli. Były to: 3’-hydroksydaidzina 

(1), daidzina (2), izokwercytryna (3), 7-O-β-D-glukozyd kalikosinu (4), genistina (5), 

astragalina (6), 6”-O-acetyl-daidzin (7), 7-O-β-D-glukozyd pratenseiny (8), 7-O-β-D-glukozyd 

pseudobaptigeniny (9), daidzeina (10), ononina (11), genisteina (12), 7-O-β-D-glukozylo-6”-

O-malonian formononetyny (13), sissotrina (14), formononetyna (15) i biochanina A (16). 

Analiza jakościowa wykazała, że T. scabrum L. zawiera dużą ilość izoflawonów. Dostępność 

16 wzorców pozwoliła na opracowanie metody ultrasprawnej chromatografii cieczowej 

sprzężonej ze spektrometrią mas (UPLC-MS) ilościowego oznaczania tych związków w 

próbkach roślinnych. Całkowita zawartość związków fenolowych T. scabrum wynosiła 45,64 

± 3,57 mg/g suchej masy (s.m.), w tym izoflawonów 41,60 ± 3,41 mg/g s. m. Daidzeina i jej 
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pochodne stanowiły 44% całkowitej zawartości polifenoli w częściach nadziemnych T. 

scabrum. Dominującymi izoflawonami były: daidzina (10,93 mg/g s.m.), 6"-O-acetylodaidzina 

(6,35 mg/g s.m.) i ononina (5,90 mg/g s.m.). Okazało się, że w porównaniu do soi i produktów 

sojowych, które zawierają około 0,2-1,6 mg izoflawonów/g s.m., jak również do koniczyny 

czerwonej (11,80-39,51 mg/g s.m.), części nadziemnych T. scabrum L., mogą stanowić 

alternatywne, nowe i  naturalne źródło izoflawonów. Stosując metodę TLC-DPPH• określiłam 

aktywność antyoksydacyjną 16 wyizolowanych związków. Wśród badanych związków 

aktywność antyoksydacyjną wykazywały: 3’-hydroksydaidzina (1), izokwercytryna (3), 7-O-

β-D-glukozyd kalikosinu (4), astragalina (6), daidzeina (10), genisteina (12) i biochanina A 

(16). Uzyskane przeze mnie wyniki wskazują, że ekstrakt T. scabrum może być stosowany jako 

składnik żywności funkcjonalnej lub suplement diety, ze względu na wysoką zawartość 

izoflawonów, o udokumentowanej aktywność przeciwrodnikowej. W ramach 

przeprowadzonych badań powstało z moim udziałem: 8 publikacji z IF (Załącznik 4; 4.1.4, 

4.1.5, 4.1.8-4.1.10, 4.1.14, 4.1.16, 4.1.17), publikacja nie posiadająca IF (Załącznik 4; 4.1.20), 

wykład (Załącznik 4; 7.1.4), 4 abstrakty (Załącznik 4; 7.2.11, 7.2.18, 7.2.22, 7.2.24) oraz            

5 posterów (Załącznik 4; 7.2.35, 7.2.38, 7.2.45, 7.2.48, 7.2.53). 

Efektem m.in. tych prac była również nagroda zespołowa Dyrektora IUNG-PIB            

I stopnia w roku 2014, za całokształt osiągnięć publikacyjnych o wysokim współczynniku IF. 

Badania metabolitów swoistych (drugorzędowych) lucerny (Medicago L.), rozpoczęte 

na początku mojej pracy naukowe, jeszcze przed uzyskanie stopnia doktora, kontynuowałam 

jako wykonawca w projekcie badawczym w ramach działalności statutowej Instytutu                  

pt. ,,Zawartość aktywnych metabolitów wtórnych w nowych odmianach lucerny, szczepionych 

bakteriami korzeniowymi Sinorhizobium meliloti”. Projekt był realizowany we współpracy         

z Zakładem Mikrobiologii Rolniczej IUNG-PIB (Załącznik 4; 15.1.3, 17.3.10). Wcześniejsze 

prace wykazały, że rośliny rodzaju Medicago zawierają szereg związków aktywnych. Z uwagi 

na pojawiające się nowe odmiany tej rośliny oraz stosowanie w uprawie szczepionek, 

zawierających bakterie symbiotyczne, interesującym stało się określenie ich wpływu na skład 

chemiczny lucerny i zawartość związków aktywnych, jak również efektywność tego systemu 

nawożenia (Załącznik 4, 7.2.13, 7.2.15, 7.2.40). Uczestniczyłam także w warsztatach 

naukowych dotyczących tego zagadnienia pt. ,,Mikroorganizmy symbiotyczne w nauce                 

i praktyce’’ (Załącznik 4; 17.1.6).  

Zaangażowana byłam również w badania, których celem było określenie profilu 

polifenolowego kawy palonej, wybranych dodatków funkcjonalnych: cynamonu, imbiru, 

kardamonu i chili; sałaty, cebuli i orzecha włoskiego. Badania te były prowadzone we 
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współpracy z Katedrą Biochemii i Chemii Żywności, Wydziału Nauk o Żywności                              

i Biotechnologii, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Katedrą Technologii Cieplnej     

i Inżynierii Procesowej, Wydziału Inżynierii Produkcji, Uniwersytetu Przyrodniczego                     

w Lublinie. Analizę profilu polifenolowego przeprowadzono z zastosowaniem technik 

wysokosprawnej chromatografii cieczowej połączonej ze spektrometrią mas (UPLC/MS).        

W naparze kawy przed trawieniem zidentyfikowano kilkanaście związków fenolowych, 

głównie substancji z grupy kwasów hydroksycynamonowych. Stężenia wszystkich związków 

fenolowych były wyższe przed trawieniem in vitro niż po tym procesie. Analizując ekstrakty   

z cynamonu dokonano identyfikacji 8 związków czynnych w naparze: czterech związków                

z grupy proantocyjanidyn, kwasu cynamonowego jako przedstawiciela grupy kwasów 

hydroksycynamowych i innych polifenoli, takich jak kumaryna, aldehyd cynamonowy cis i 

trans. Ponadto wszystkie te związki były obecne w ekstrakcie cynamonu po trawieniu. 

Zidentyfikowano 5 związków lotnych w naparze imbiru: cztery to pochodne gingerolu,                  

a piątym zidentyfikowanym związkiem był szogaol. Ponadto wszystkie te związki były obecne 

w ekstraktach imbiru po trawieniu. W wyniku analiz zidentyfikowano cztery związki fenolowe 

w wodnym naparze z kardamonu: kwas protokatechowy, kwas wanilinowy, kwas ρ-kumarowy 

oraz kwas ferulowy. Natomiast jakościowo-ilościowa analiza profilu fenolowego chili 

wykazała obecność ośmiu związków biologicznie czynnych: kapsaicyny oraz pochodnych 

kwercetyny, apigeniny i luteoliny. W ekstrakcie z cebuli zidentyfikowano: glukozyd 

kwercetyny, diglukozyd kwercetyny oraz glukozyd izoramnetyny, natomiast sałata zawierała 

pochodne kwasu kawowego, glukuronid kwercetyny i kamferolu. Uzyskane w ramach tej 

współpracy wyniki badań stały się podstawą do opracowania 5 publikacji w czasopiśmie z IF, 

2 abstraktów i 5 posterów (Załącznik 4; 4.1.12, 4.1.13, 4.1.15, 4.1.18, 4.1.19, 7.2.10, 7.2.25, 

7.2.32, 7.2.34, 7.2.39, 7.2.49, 7.2.54, 17.3.2, 17.3.3).  

Celem moich kolejnych badań była analiza związków fenolowych zawartych                     

w kiełkach wybranych roślin bobowatych m.in. soczewicy (Lens Mill.), wyki (Vicia L.), 

koniczyny (Trifolium L.) oraz lucerny (Medicago L.), pod kątem określenia ich zawartości oraz 

aktywności antyoksydacyjnej. Kiełki są grupą produktów roślinnych, która w ostatnich latach 

nabiera coraz większego znaczenia wśród konsumentów ceniących sobie zdrowy tryb życia. 

Charakteryzują się one wyższą wartością odżywczą niż suche nasiona. W kiełkach badanych 

roślin bobowatych zidentyfikowałam różne grupy związków fenolowych. Najwyższa 

zawartość polifenoli ogółem występowała w ekstrakcie kiełków soczewicy (12,70±0,18 mg/g 

s.m.), a następnie wyki kosmatej (7,07±0,09 mg/g s.m.). Wyniki prezentowałam w formie           

2 wykładów, 3 abstraktów i posteru. Moim zdaniem cenne było by wprowadzenie kiełek do 
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produktów (ekstrudatów) zbożowych. Kilkukrotnie aplikowałam o środki na te badania,             

w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki, tworząc konsorcjum naukowe                               

z Uniwersytetem Medyczny w Lublinie (Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki 

Medycznej) oraz Uniwersytetem Przyrodniczy w Lublinie (Wydział Nauk o Żywności                    

i Biotechnologii oraz Wydział Inżynierii Produkcji), jednakże na razie nie uzyskałam 

finansowania (Załącznik 4; 7.1.2, 7.1.6,  7.2.14, 7.2.27, 7.2.30, 7.2.51, 9.3.1-9.3.4, 17.3.1, 

17.3.3). 

Część mojej pracy naukowej stanowiły badania mające na celu określenie związków 

bioaktywnych zawartych w roślinach energetycznych i biomasie drzewnej, ich właściwości        

i możliwości zastosowania w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym czy spożywczym, 

jak również wykorzystania biomasy zamiast/lub w połączeniu z produkcją energii. Przegląd 

dotyczył: kukurydzay (Zea mays L.), sorga (Sorghum bicolor), rdestowca sachalińskiego 

(Fallopia sachalinensis), rdestowca japońskiego (Fallopia japonica), topinamburu (Helianthus 

tuberosus L.), miskanta olbrzymiego (Miscanthus giganteus), mozgi trzcinowej (Phalaris 

arundinacea L.), prosa rózgowatego (Panicum virgatum L.), rożnika przerośniętego (Silphium 

perfoliatum), wierzby (Salix spp.) oraz robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia). Dostępne 

dane literaturowe dowiodły, że wiele z nich ma potencjał, aby stać się odpowiednim źródłem 

cennych fitozwiązków do zastosowań przemysłowych, ze względu na znaczne stężenie 

przeciwutleniaczy i innych związków biologicznie czynnych. Ponadto, niektóre związki 

stosowane w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i spożywczym mogą być 

produkowane i ekstrahowane podczas różnego rodzaju obróbki wstępnej lignocelulozy, 

głównego składnika wielu biomas roślin energetycznych. Efektem tych prac była publikacja 

naukowa w Phytochemistry Review, powstała we współpracy z Zakładem Fizycznych 

Właściwości Materiałów Roślinnych, Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego 

Polskiej Akademii Nauk w Lublinie (Załącznik 4; 4.1.22, 7.3.4). 

 

Źródła związków o właściwościach antyoksydacyjnych 

Poza zagadnieniem dotyczącym głównie związków fenolowych, które omówiłam 

powyżej, moja aktywność zawodowa obejmowała również ocenę właściwości 

antyoksydacyjnych zarówno czystych związków jak i ekstraktów roślinnych. 

Wyniki badań ostatnich lat dowodzą, iż wolne rodniki tlenowe (ang. reactive oxygen 

species, ROS) biorą udział w patomechanizmie wielu schorzeń i chorób, m.in.: miażdżycy, 

choroby Alzheimera, astmy oskrzelowej, wszelakich stanów zapalnych, niektórych 
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nowotworów. Istnieje zatem potrzeba rozwijania metod analitycznych umożliwiających ocenę 

zdolności zmiatania wolnych rodników, a także pozwalających na identyfikację związków 

obdarzonych takimi właściwościami w złożonych próbkach pochodzenia naturalnego. W 

swojej pracy do oceny zdolności zmiatania wolnych rodników stosowałam technikę 

chromatografii cienkowarstwowej (test TLC-DPPH•), modyfikując ją w zależności od 

polarności związków obecnych we frakcjach fenolowych czy ekstraktach. Dla ilościowego 

porównania wyników badań wykorzystywałam graficzną obróbkę obrazu z zastosowaniem 

programu komputerowego ImageJ. Przydatność proponowanej techniki badania bezpośrednich 

właściwości antyoksydacyjnych roślinnych metabolitów wtórnych potwierdziłam na licznych 

przykładach próbek pochodzenia naturalnego. W ramach realizacji powyższego zagadnienia 

określiłam aktywność antyoksydacyjną: metabolitów wtórnych lucerny (Medicago sativa L.       

i Medicago truncatula L.), związków fenolowych z hodowli in vitro Medicago truncatula, 

substancji biologicznie aktywnych różnych gatunków rodzaju Trifolium (w tym izoflawonów 

części nadziemnych Trifolium scabrum L.), związków fenolowych kiełków roślin bobowatych, 

flawonoidów z części nadziemnych soczewicy (Lens culinaris), ekstraktów kiełków roślin 

jadalnych, związków fenolowe wyizolowanych z części nadziemnych pszenicy (Triticum 

aestivum L.), alkilorezorcynoli oraz kwasów fenolowych ziarna pszenicy ozimej i jarej, 

holopasożytów z rodzaju Orobanche, związków aktywnych miodunki, chmielu, mniszka, 

rdestowca, nawłoci, jęczmienia, gryki, warzyw dyniowatych (dynii, cukinii, ogórka, patisona 

białego i żółtego) i astrowatych (cykoria, sałata zielona i czerwona, topinambur). Badania te 

realizowała we współpracy z: Uniwersytetem w Ankarze (Turcja), Uniwersytetem w Istambule 

(Turcja), Uniwersytetem w Alabamie (Stany Zjednoczone), Uniwersytetem Medycznym           

w Lublinie, Uniwersytetem Łódzkim, Zakładem Uprawy Roślin Zbożowych IUNG-PIB, 

Zakładem Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej IUNG-PIB oraz Zakładem Herbologii    

i Technik Uprawy Roli. Uzyskane w ramach tej współpracy wyniki badań stały się podstawą 

do napisania rozdziału w monografii, opracowania 7 publikacji w czasopiśmie z IF, 

wygłoszenia 4 wykładów, zaprezentowania 13 abstraktów i 9 posterów (Załącznik 4; 2.2, 

4.1.6, 4.1.7, 4.1.9, 4.1.11, 4.1.21, 4.1.23, 4.1.26, 7.1.2, 7.1.4-7.1.6, 7.2.7, 7.2.9, 7.2.12, 7.2.14, 

7.2.15, 7.2.18, 7.2.23, 7.2.24, 7.2.26-7.2.30, 7.2.33, 7.2.36, 7.2.46, 7.2.47, 7.2.50-7.2.53, 

7.2.55). 

Podsumowanie 

Mój dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora obejmuje: 24 publikacje naukowe 

recenzowane, 5 publikacji wydanych w suplementach czasopism oraz 2 rozdziały w monografii 
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