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I. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe

o 25.04.2001 - prawo wykonywania zawodu Lekarua wydane przez Lubelską Izbę

Lekarską w Lublinie

o 21.02.2002 stopień doktora nauk medycznych, Akademia Medyczna w Lublinie,

Wydział Lekarski i Oddział Stomatologii. Praca pt. ,,Ocena embriotoksyczne9o

i teratogennego dzińania niektórych leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia

tętniczego" promotor: prof. drhab. Zygmunt Urbanowicz

o 02.12.2008 - tytuł specjalisty w dziedzinie ortopedia i traumatologia narządl ruchu

o 28.1'l,.2017 - tytuł specjalisty w dziedzinierehabilitacj a medyczna

Informacje dotyczące pozostałych posiadanych dyplomów oraz świadectw ukończenia

specjalistycznych szkoleń przedstawione są w Załqczniku 7.

II. Informacje o dotychcza§owym zatrudnieniu w jednostkach naukołyych

o 2006-2008 - asystent w Katedrze i Klinice Rehabilitacji i Ortopedii, Uniwersytet

Medyczny w Lublinie

o 2008-2015 starszy asystent w Katęórzę i Klinice Rehabilitacji i Ortopedii,

Uniwerslet Medyczny w Lublinie

o 2015 do chwili obecnej - adiunkt w Katędrzę i Klinice Rehabilitacji i Ortopedii,

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

III. Osiągnięcia wynikające z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 1,4 marca 2003

roku o §topniach naukowych i tytule naukowym oraz o §topniach i tytule
w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.)

a) Ętuł osiągnięcia naukowego

Związ|d polifenolowe o znaczeniu medycznym ze szczegóhym uwzględnieniem

izoflawonoidów - ich izolacja) oznaczanie oraz wpływ na wytwarzanie w roślinie.



Uzyskane osiągnięcia naukowe, stanowiące podstawę habilitacji, zostały

przedstawione w monotematyaznym cyklu dziewięciu prac opublikowanych w latach 20ll-
2017. Łączny współczynnik oddziaływania (IF) wyrrrienionych prac wynosi: "],0.394, łączna

punktacja KBN^{NiSW wynosi: 189 pkt.

b) autor/autorzy, Ętuł/Ętuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa

M.1. Ryszard Kocjan, Maciej Strzemski, Ireneusz Sowa, Andrzej Polski, Wojciech Szwerc,
Ryszard Swieboda, Tomasz Blicharski. Phytoestrogens - classification, occulTence and
significance in the prevention and treatment of osteoporosis. Ann. TJMCS Sect, DDD,20II,
24, 195-203. (IF:0.00; KBN:9)

MÓj wldad w powstanie tej pracy polegał na: współautorstwie koncepcji pracy, zebraniu
literatury oraz w redagowaniu i przygotowaniu manuslrryptu do druku. Mój udział
procentowy szacuję na 650ń.

M,2, Ireneusz Sowa, Magdalena Wójciak-Kosior, Maciej Strzemski, Kamila Rokicka,
Tomasz B|icharski, Ryszard Kocjan. Analysis of compounds with phytoestrogenic activity in
dietary supplements with use of HPTlC-densitometry method. Acta PoL Phąrm., 2014,71,
265 -269 . (IF:0.737; KBN/1VINiSW:15)

MÓj wHad w powstanie tej pracy polegał ną: uczestnictwie w planowaniu doświadczenia
i redagowaniu pracy. Mój udział procentov,y szacuję na 20?6.

M.3. Ireneusz Sowa, Magdalena Wójciak-Kosior, Maciej Strzemski, Sławomir Dresler,
Wojciech Szwerc, Tomasz Blicharski, CtraĘna Szymczak, Ryszard Kocjan. Biofońification
of soy (Glycine max (L.) Men.) with strontium ions. J Agric. Food Chem., 2014, 62, 5248-
5252. (IF:2.9 t2 ; KBN/NINiSW:45)

MÓj wHad w powstanie tej pracy polegał na: uczestnictwie w planowaniu doświadczenią
i redagowaniu pracy. Mój udział procentowy szacuję na I50ń.

M.4. Magdalena Wojciak-Kosior, Ireneusz Sowa, Grńyna Szymczak, Karolina Zapała,
Ryszard Kocjan, Tomasz Blicharski. Effect of sample pre-treatment on isoflavones
quantification in soybean. Chem. Pap., 2016,70,1087*1093. (IF:1.258; KBN/NINiSW:20)

MÓj wWad w powstanie tej pracy polegał na: współautorstwie koncepcji pracy oraz
w redagowaniu i przygotowaniu manuslcryptu do druku. Mój udział procentowy szacuję na
25%.

M.5. Magdalena Wójciak-Kosior, Ireneusz Sowa, Tomasz Blicharski, Maciej Strzemski,
Sławomir Dresler, Grńyna Szrymczak, Artur Wnorowski, Ryszard Kocjan, Ryszard
Swieboda. The stimulatory efFect of strontium ions on phytoestrogens content in Glycine max
(L.) Merr. Molecules, 2016, 2I, 90. DOI:10.3390/molecules21010090. (IF:2.861;
KBN/}INiSW:30)



Mój wldad w powstanie tej pracy polegał na: wspołautorstńe koncepcji pracy oraz
w redagowaniu i przygotowaniu manuslcryptu do druku. Mój udział procentowy szacuję na
25%.

M.6. Tomasz Blicharski, Anna Oniszczuk, Marta Olech, Tomasz Oniszczuk, Agnieszka
Wójtowicz, Wojciech Krawczyk, Renata Nowak. Puffed cereals with an addition of
chamomile - quantitative analysis ofpolyphenols and optimization of their extraction method.

Ann. Agric. Environ. M ed., 2017, 24, 222-228. (IF:0.829; KBN/NINiSW:20)

Mój w&ad w powstanie tej pracy polegał na: zaplanowaniu doświadczenia, opracowania wyników,
zredagowaniu pracy i przygotowaniu jej do druku; wykonałem ostatecznq korektę manuslcryptu. MÓj
udział procentow szacuję na 750ń.

M.7. Tomasz B|icharski, Anna Oniszczuk. Extraction methods for the isolation of
isoflavonoids from plant material. Open Chem., 2017, 15, 34-45. (|F:1.027;
KBN/MNiSW:20)

Mój wWad w powstanie tej pracy polegał na: współautorstwie koncepcji pracy, zebraniu literatury,
opracowaniu i przygotowaniu manuskryptu do druku. Mój udział procentow szacuję na 959Ó,

M.8. Tomasz Blicharski, Tomasz Oniszczuk, Kamila Kasprzak, Sławomir Kocira, Anna
Oniszczuk. Wspomagana mikrofalami ekstrakcja polifenoli z kwiatu bzltl czarnęgo. Przem.
Chem., 2017, 9 6, 926 -929. (IF:0.385 ; KBN/1VINiSW:1 5)

Mój wldad w powstanie tej pracy polegał na: zaplanowaniu dośńadczenia, opracowaniu wyników,
zredagowaniu pracy i przygotowaniu jej do druku; wykonałem ostatecznq korektę manuslcryptu. Mój
udział procenlow szacuję na 90oń.

M.9. Tomasz Blicharski, Tomasz Oniszczuk, Kamila Kasprzak, Maciej CorŃrzyński,
Gńriela Widelska, Anna Krajewska, Anna Oniszczuk. Porównanie nowoczesnych metod

ekstrakcji flawonoidów z kwiatów rumianku (Matricaria chąmomilla L.). Przem. Chem,

2017, 9 6, 17 97 -|800. (IF:0.385; KBN/1MNiSW:15)

Mój w&ad w powstanie tej pracy polegał na: zaplanowaniu doświadczenia, opracowaniu łvyników,
zredagowaniu pracy i przygotowaniu jej do druku; wykonałem ostatecznq korektę manuslcryptu. MÓj
udział procentow szacuję na B5oń.

c) omówienie celu naukowego i osiągnięĘch łvyników

1. CEL NAUKOWO - BADAWCZY

Celem moich badai, opisanych w pracach zg}oszonych do postępowania habilitacyjnego,

był dobór odpowiednich waruŃów żolacji t oznaczańa polifenoli o znaczeniu medycznym

(ze szczególn5łn uwzględnieniem izoflawonoidów), z materiafu roślinnego, suplementów

diety i zywności. Drugim aspektem badah była mozliwość zintensyfikowania w7Ąwarzania



w roślinie polifenoli aktywnych farmakologicznie, a konkretnie izoflawonoidów w nasionach

soi poprzez biofortyfikację ro śliny jonami strontu.

Izoflawonoidy są wtórnymi metabolitami roślinnymi należącymi, pod względem

chemicznyrrr, do polifenoli. Związki polifenolowe to szeroka grupa związków organicznych,

posiadających w swojej strukturze jeden lub kilka pierścieni aromatycznych i od jednej do

kilkunastu grup hydroksylowych, nadających im charakter kwasowy. Ze względu na

róznorodną budowę rwiązki polifenolowe zostały sklasyfikowane w kilka grup, m.in.: proste

fenole, kwasy fenolowe, kumarlmy, ksantony, stilbeny, lignany, antrachinony. Największą

jednak grupę stałrowią flawonoidy. Polifenole charakteryrują się róznorodną aktywnością

biologiczną. Wiele z tych związków to substancje egzogenne, posiadające właściwości

prewencyjne, zwłaszcza w walce z woln5rmi rodnikami [Chan i wsp., 2011; Tulio i wsp.,

2014].

Szczegółowe cele moich badań obejmował:

o Na wstępie - szczegółowy przegląd izoflawonoidów z uwzględnieniem ich znaczęnia

medycznego, budowy i występowania (M.1.).

o zebranie wiadomo ści dotyczących podstaw teoretycznych, wad, zalet i aplikacyjności

tradycyjnych i nowoczesnych metod ekstrakcyjnych, stosowanych w przygotowaniu

próbki roślinnej zawierĄącej izoflawonoidy do analizy ilościowej (M.7.).

o Analizę zawartości izoflawonoidów, a także innych związkow z grgpy aktywnych

farmakologicznię polifenoli oraz wybór najodpowiedniejszej metody ich ekstrakcji

z matenału roślinnego, suplementów diety oraz żywności (M.2.o M.4., M.6., M.8.,

M.9.).

o w ostatnim etapie bezpośrednią mozliwość intensyfikacji produkcji

izoflawonoidów, jak i wzrostu samej rośliny (soi) poprzez jej biofortńkację jonami

strontu (M.3., M.5.).

2. WPROWADZENIE W TEMATYKĘ BADAWCZĄ

Flawonoidy to jedna z najwńniejszych grry związków czynnych występujących

w roślinach,bardzo liczna - zidentyfikowanych zostało ponad 5 tysięcy odmiennych struktur

[Dahmoune i wsp., ż01,4; Malińska i Kiersztanr2004l.

Izoflawonoidy- jedna z g!ównych grup flawonoidów, występują u wielu gatuŃów roślin

wyższych. Są to naturalne związki chemiczne o właściwościach estrogennych lub



antyestrogennych, antyoksydacyjnych, antykancerogennych, konserwujących,

przeciwzapalnych, detoksykacyjnych, reguĘących procesy proliferacji komórkowej

i immunologiczne. W ostatnim czasię obserwujemy coraz większe zainteresowartle tą grupą

związków. UwaruŃowane jest to ich szeroką aktywnością terapeutyczną, kosmetyczną

i dietetyczną. Liczne badania wskazują takżę na dużę możIiwości praktycznego zastosowania

izoflawonoidów w celach profilaktycznych; dotyczy to m.in. chorób takich jak olkzyca,

nowotwory stany alergiczne i zapalne, infekcje bakteryjne i dysfuŃcje układu rozrodczego,

procesy starzenia się skóry [Vitale i wsp., 2012].

Licznę badania laboratoryjne i kliniczne wskazują na mozliwość zastosowania

izoflawonoidów w terapii niektórych nowotworów, a także stanów zapa|nych, osteoporozy,

nadmiernej angiogenez% nadmiaru cholesterolu i peroksydacji lipidów we krwi, zaburzeh

płodności, niedoborów immunologicznych [Lagari i Levis, 2014; Moreira i wsp.o 201,4],

Ze wzgkędu na tak duże znaczenie omawianej grupy zvviązków, niezwykle istotne jest, aby

naszę pozywienie i przyjmowane suplementy zawierały odpowiednią ilość polifenoli. Uczeni

cńy czas opracowują diety bogate w aktywne składniki roślinne, w tlzm flawonoidy i kwasy

fenolowe. W tym celu wprowadzona zostńa na rynek zy,rvność funkcjonalna, czyli produkty,

które oprócz tradycyjnej wartości odżywczej, posiadają dodatkowe walory osiągane po ich

spozyciu, takie jak określona odpowiedź fizjologiczna lub metaboliczna organizmu, czy

obnizenie ryzyka występowania procesów patologicznych. Jedn5rm ze sposobów wfwarzania

żywności funkcjonalnej jest zastosowanie dodatku określonych, aktywnych biologicznte

substancji np. związków polifenolowych pochodzenia roślinrrego [Boue i wsp.o 2009].

Z drugiej strony opracowywane są metody mające na celu zwiększenie zawartości nviązków

czynnych w samej roślinie oraz intensyfikację jej wzrostu.

Nienvykle istotny jest tez dobór odpowiedniej metody Łolacji omawianej grupy

związków z różnego rodzajll próbek. Rośliny, suplementy dtety oraz środki spożywcze

stanowią zbiór niejednorodnych substancji chemicznych, dlatego ekstrakcja zvvtązkow

naturalnych z tych matryc jest złozonym, często wieloetapow)łn, procesem. Przygotowanie

tego typu próbek do analizy skupia na sobie, od wielu lat, uwagę badaczy, analityków

i koncernów farmaceutycznych. Poprawnośc w przeprowadzeniu tego etapu nie tylko jest

kluczem do sukcesu analtzy, ale równiez usprawnia ją, dając mozliwość nviększenia liczby

wykonlłvanych analia skrócenia czasu praay aparatów oraz zmniejszęnia kosźów analizy.

Ekstrakcja jest jednym z najczęściej wykorzystywanych procesów sfuzących

do przygotowania próbki [Bajerovń i wsp.o 201,4; Karabegović i wsp.o 2014]. Wybór

właściwej techniki ekstrakcyjnej oraz metody oczyszczańa surowych ekstraktów jest zależny



od kilku czynników, takich jak: koszty, prostota dzińania i mozliwość altomatyzacji, ilośc

nlżywanych rozpuszczalników organicznych, właściwości fizyko-chemiczne analitów

i matrycy próbki, a także końcowego celu stosowanego procesu. Właściwości analitu

i matrycy waruŃują tez dobór parametrów wybranej techniki ekstrakcji. Sposób ekstrakcji

musi być dostosowany do wymogów techniki analrizy końcowej [Chemat i wsp., 2017; Chen

i wsp.,2008, ].

Ilość aktualnie dostępnych metod powoduje, że wybór tej najodpowiedniejszej,

stanowi często prawdziwe wyzwanie [Mutavdżić-Pavlović i wsp., ż007|. Klasyczńe techniki

ekstrakcji takie jak perkolacja, ekstrakcja rozpvszczalnikiem przez wytrząsanie czy ekstrakcja

w aparacie Soxhleta, choć ciągle stosowane, skutecznie wypierane są przęz modyfikowane

sposoby izolacji substancji. Wydajność izolacji zdecydowanie rwiększa stosowanie

dodatkowych czynników wspomagąących ekstrakcję, takich jak: zwiększanie ciśnienia

ękstrahenta, przeprowadzeńe go w stan nadkryĄyczny, stosowanie promieniowania

mikrofalowego lub fal dtradźwiękowych. Redukuje to w konsekwencji zażycie lotnych

i szkodliwych rozpuszczalników oraz enetgii. Dlatego do c.oruz częściej wykorzystywanych,

nowoczesnych technik ekstrakcyjnych należą: ekstrakcja wspomagana mikrofalami,

ultradźwiękami, przyspieszona ekstrakcja za pomoaą rozpvszczalnika, ekstrakcja płyrem

w stanie nad|<rytycznym, podciśnieniowa ekstrakcja kawitacyjna czy ekstrakcji za pomocą

Iozplszazalnika próbki zmieszanej zw5,pe}niaczem [Dong i wsp., 2014; Herzi i wsp.o 2013].

3. OMOWIENIE WYNIKÓW STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ HABILITACJI

3.1. Izoflawonoidy - budowa, występowania i znaczenia w profilaktyce i terapii

osteoporozy (M.1.)

Podstawow5rm schematem budowy flawonoidów jest piętnastowęglowa struktura (C6-C3-

C6), ńożona z pierścienia benzenowego i fenylopropanu. Są to pochodne chromonu, czyli

benzo-y-pirofll z grupą fenolową najczęściej podstawioną w pozycji 2. Jęst to struktura

flawonu. Pozycja przy 3 atomie węgla daje izoflawony. W grupie żoflawonoidów poza

izoflawonami mozemy wyróżńć tzoflawany i kumestany. Głównymi przedstawicielami

izoflawonoidów są genisteina i jej prekursor biochanina A, datdzętna i jej prekursor

formononetyna, a także glicyteina, pueraryna i daidzna (żoflawony), ekwol (izoflawan)

i kumesterol (kumestan) [Arct i Ętkowska, 2008].

Wzory najpowszechniej występujących izoflawonów przedstawione są na Rysunku 1.
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Formononetyna

Glicyteina

Pueraryna

Izoflawonoidy występują głównie w wakuolach komórkowych w postaci wolnej lub

glikozydowej, związanej najczęściej z I do 5 cząsteczek cukrów prostych, bądź kwasów

cukrowych. Spotykane są także połączenia estrowe Łoflawonoidów przewaznie pochodne

acetylowe i malonylowe. Najbardziej rozpowszechnione są u roślin należących do rodzin:

bobowate (Fabaceae), jasnowate (Lamiaceae), różowate (Rosaceae) paprotkowate

(Polypodiaceae), cyprysowate (Cupressaceae), liliowate (Liliaceae), rdestowate



(Polygonaceae), jasl<rowate (Ranunculaceae) i selerowate (Apiaceae) [Kraszewska i wsp.o

2007]. Do najbogatszych źródęł izoflawonoidów nalezy zaliczyc; soję (Glycine max Merr.,

średnia zawartość izoflawonów L2-4.2 mg na gram rośliny), kudzu (Pueraria lobata (Willd.)

Ohwi) oraz lucernę (Medicago sątiva L.) [Kraszewska i wsp., 2007; Lamer-Zarawska

i wsp., 2007|.

W ostatnich latach obserwuje się coraz większe zainteresowanie izoflawonoidami,

głównie genisteiną, daidzeiną i biochaniną A, ze względu na ich duży zakres akt5rwności

biologicznej i farmakolo gicznej, zwłaszcza estrogenopodobnej [Kraszewska i wŚp., 2007].

Ich struktura chemiczna jest bardzo zb|iżona do l7P-estradiolu, a efekt estrogenowy wiąze się

z obecnością grupy hydroksylowej w pozycji 5. Genisteina o siln5rm dzińanil estrogenowym

posiada trzy grupy hydroksylowe w pozycjach 5, 7 , 4'. Ze wzglęól na opisywaną aktywność

izoflawonoidy mozna wykorzystywać w |ęczęniu objawów menopauzy. Dział.anię takie wiąze

się z powinowactwem tych rwiązków do receptorów estrogenowych alfa (ER-alfa) i beta

(ER-beta). Estradiol wykazuje powinowactwo do obu typów receptorów, podczas gdy

izoflawony głównie do receptorów Ępu beta. Zdolność wiązania fitoestrogenów i 17P-

estradiolu do receptora ER-alfa jest następujący: l7P-estradiol > kumesterol> genisteina>

daidzena > biochanina A > formononetyna; do ER-beta: l7B-estradiol >> genisteina

: kumesterol> daidzeina > biochanina A> formononetyna [Prescha i Biernat, 2008].

Receptory alfa są głównymi receptorami w tkaŃach piersi i macicy, są też

zaangńowane w dojrzewanie kości u kobiet t mężczyzn. Receptory beta przewńają

w kościach, odgrywając wńną rolę w utrzymaniu masy kostnej u kobiet w okresie

monopauzy. Są tez obecne w systemie kardiowaskularnym.

W okresie okołomenopauzalnym występuje zwiększone ryzyko choroby

niedokrwiennej serca i miażdżyca tętnic, ze wzg|ędu na niedobór endogennych estrogenów.

Izoflawonoidy, dzińając poprzez receptor ER-beta, mogą obniżac poziom tłuszczl,

rwiększając tym samym elastycznośc naczyh krwionośnych i zapobiegając zakrzepicy

[Kraszewska i wsp., 2007l.

Jedną z częściej spotykanych chorób u kobiet w okresie przekwitania jest osteoporoza

spowodowana ubytkiem masy kostnej i dezorganaacją jej struktury wewnętrznej.

Stwięrdzono, ze biocharina A i genisteina hamują tworzenie się osteoklastów (komórek

kościogubnych), zaś stymuĘą aktywność osteoblastów, czyli komórek kościotwórczych.

Osteoporozie można więc z dobryrri skutkami zapobiegac stosując dietę zasobną

w izoflawonoidy. Stwierdzono, że u kobiet azjatyckich, których dieta jest bogata w te
fitoestrogeny, występuje znacznię mniej ńarnah szyjki kości udowej niż bińych kobiet



[Kraszewska i wsp., 20077. W czasie badah klinicznych, obejmujących około 25.000

mieszkanek Chin w wieku postmenopauzalnym, stwierdzono ujemną korelację mtędzy

częstością ńamah kości, a spozyciem produktów sojowych fPrescha i Biernato 2008]. Inne

badania kliniczne wykazńy, że spozywanie 40 E białka sojowego dziennie przez

6 miesięcy przęz kobiety w okresie menopauzy, doprowadzńo do wzrostu gęstość kości

[Rahnama i wsp., 2009]. Wykazano również, że Łoflawony zvviększają sekrecję

insulinopodobnego czynnlka wzrostu typu I (IGF-I), który stymuĘe biosyntezę kolagenu in

vitro ptzez osteoblasty [Arjmandi i wsp., 2003; Kraszewska i wsp., 2007]. MĄąteż wpływ

na metabolizm witamin D, głównie cholekalcyferolu (D3), rzutującego na gospodarkę

wapniowo-fosforanową organizmu, a szczególnie na strukturę tworzącej się tkaŃi kostnej

i jej mineralizację [Lee i Choi, 2005].

Ptaca przeglądowa opublikowana na łamach Annales UMSC Sectio DDD stanowi

cenne podsumowanie dostępnej literatury na temat znaczenia medycznego, budowy,

występowanta oraz zastosowania izoflawonoidów jako fitoestrogenów, ze szczególnym

uwzględnieniem osteoporozy. O potrzebie stworzenia takiego opracowania świadczy fakt,

iżbyło ono wielokrotnie cytowane w pracach magisterskichoraz doktorskich.

3.2. Zastosowanie metod ekstrakcyjnych do izolacji izoflawonoidów i innych wybranych

rwiązków z grupy po|ifeno|i o znaczeniu medycznym z materiału roślinnego, żywności

funkcjonalnej i suplementów dieĘ M.2., M.4., M.6., M.7., M.8, M.9.)

Tematyka izolacji izoflawonoidów zainteresowała mnie I7a tyle,

iz postanowiłem zebrac wszelkie dane literaturowe na temat metod stosowanych do ich

ekstrakcji. W tym celu przestudiowałem ponad osiemset artykułów dotyczących

w5rmienionego tematu, opublikowanych na ptzestrzeni ostatnich czterdziestu lat. Efektem

mojej pracy jest publikacja przeglądowa pt. ,,Extraction methods for the isolation of

isoJlavonoids from plant material" opublikowana w czasopiśmie Open Chemistry (M.7.).

Rokrocznie powstaje szereg prac prezenĘących wybiórczo metody izolacji

poszczególnych nviązków z tĄ grupy [Lee i Lin, 2007; Qi i wsp., 2006; Martins i wsp.,

2012; Wang i wsp., 2015; Xu i wsp., 2007l. Brakowało jednak opracowania opizującego

kompleksowo ekstrakcję Łoflawonoidów przy możIiwości zastosowania różnych technik. Na

początku manuskryptu omawiam strukturę, występowanie i aktywność izoflawonoidów.

Następnie koncentruję się na klasycznych metodach ich ekstrakcji. Najwięcej uwagi

poświęcam jednak nowoczesnym technikom, takim jak: ekstrakcja wspomagana mikrofalami,
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ultradźwiękami, przyspieszona ekstrakcja za pomocą rozplszczalnika, ekstrakcja za pomocą

rozpuszczalnka próbki zmieszanej z wypełniaczem oraz podciśnieniowa ekstrakcja

kawitacyjna.

Klasyczne metody ekstrakcyjne, takie jak maceracja, perkolacja, ekstrakcja pod

ctrłodnicą zwrotną czy ekstrakcja w aparacie Soxhleta obarczonę są wieloma wadami takimi

jak: konieczność pracy na daizej próbce, wysokie nłżycie rozpuLszczalników organicznych,

generowanie dużych ilości odpadów, znikoma mozliwość altomatyzacji procesu, brak

mozliwości bezpośredniego łączenia etapu przygotowania z etapem analizy, konieczność

filtracji i zatężania ekstraktu, duzy nakład pracy i czasu. W świetle tych faktów nie dziwi

coraz powszechniejsze zastosowanie nowoczesnych technik ekstrakcyjnych [Cui i wsp.,

2015; Roohinejad i wsp., 20'1,6,Zhang i wsp.o 2015],

Ekstrakcja wspomagana mikrofalami (microwave-assisted extraction, MASE)

wykorzystuje zjawisko bezpośredniej absorpcji promieniowania mikrofalowego przez cząstki

substancji. Efekt dzińańa promieniowania zależy w duZym stopniu od właściwości

rozpuszczalnika jak i matrycy próbki; stosowana jest przede wszystkim w przypadku

rozpuszczalników o duzej wartości stałej dielektrycznej (np. woda, metanol), które silnie

absorbują promieniowanie mikrofalowę i szybko ulegają podgrzaniu [Ma i w§p., 2013l.

Pozytywnymi aspektami lżycia mikrofal w celach ekstrakcyjnych są: mała ilość zlżytego

rozpulszczalnika, mozliwość obróbki kilku próbek jednocześnie, krótki czas ekstrakcji,

zwiększony odzysk składników próbki i niski kosź [Dahmoune i wsp., 2015; Liu i w§p.,

2011l. Niestety, próbki poddane MAE wymagają filtracji inarńonę są na niebezpieczehstwo

degradacji, zwłaszcza w wysokich temperaturach,

Ekstrakcja wspomagana ultradźwiękami (ultrasound-assisted extraction, UAE),

stosowana niezwykle często do żolacji izoflawonoidów i innych związków o charakterze

polifonoli, jest metodą bardzo efektywną i szeroko stosowaną w fitochemii, przemyśle

farmaceutycznym i spozywczym. Rozchodzenie się fal dźwiękowych w cieczy wywofuje

zjawiska wtórne, takie jak kawltacja, które przyspieszają proces ekstrakcji. Kawitacja, jak

równiez tarcie na powierzchniach międzyfazowych i absorpcja energii fali dźwiękowej

sprawiają, ze UAE zwiększarozpuszczalność, dyfazję, penetrację rozpllszczalnika i transport

analitu, a to istotnie skraca czas ekstrakcji i polepsza jej wydajność [Da Pońo i wsp., 2013;

Majd i wsp.o 2014|. Zaletą ekstrakcji wspomaganej ultradźwiękami jest mozliwość

przeprowadzania jej, z dużą wydajnością, w temperaturze pokojowej, co ma znaczenie ptzy

analizie substancji termolabilnych. Technika ta umozliwia obróbkę kilku próbek

jednocześnie, jest względnie niedroga i niezbyt czasochłonna. Obarczonajest niestety także
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wadami, takim jak konieczność filtracji po ekstrakcji czy niebezpieczeństwo częściowej

degradacji analitu [Chemat i wsp.o 2017; Muńiz-Mórquez i wsp.o 2013].

Istota przyspieszonej ekstrakcji za pomocą rozpuszcza7nka (accelerated solvent

extraction, ASE) sprowadza się do wykorzystania ciekłego rozpulszczalnika w wysokiej

temperaturze (50-200"C), co powoduje wzrost ciśnienia, nawet do 200 bar. Podwyższenie

temperatury ekstrahenta zwiększa zdolność roryuszczania analitów i szybkość dytuzj|

a ponadto zmniejsza jego lepkośó, ułatwiając penetrację rozpuszczalnjka w głąb matrycy.

Stozując ASE dość łatwo uzyskać pełne oddzielenie ekstraktu od matrycy. Istotnó jest takze

mńe nażycie rozpuszczalnków, łatwy i szybki sposób przygotowania próbki, krótki czas

ekstrakcji oraz automatyzacja całego procesu [Barros i wsp., 2013; Mustafa i wsp., 2011l.

Ekstrakcję płynem w stanie nadl<rytycznym (supercriticąl fluid extraction, SFE)

prowadzi się przy użyciu płynów w stanie nadl<ryłycznym, których właściwości mieszczą się

pomiędzy cechami cieczy i gazów. Wykazują one lepkość i napięcie powierzchniowe

zbliżone do ganl, gęstość podobną do cieczy zaś współczynnik dyf:uĄi ma wartość mniejszą

ntż d|a gazu, ale wyższą od cieczy. Cechy te sprawiają ze substancje rozpuszczają się płynie

nadk<r7Ąycznym jak w cieczy, mała lepkość płynu i niskie napięcie powierzchniowe sprzyjają

penetracji do wnętrza matrycy, podobnej do penetracji gazn, stosunkowo wysoki

współczynnik dyfuzji powoduje zaś, że przenoszenie masy jest szybsze niz w cieczy [Hasan

i wsp., 2013]. Zaketami ekstrakcji płynem w stanie nadksĄycznym w stosuŃu do metod

konwencjonalnych są: znaczna redukcja czasl\ oszczędność rozplszczalnlków, wysoki

odzysk, duża selektyr;vność osiągnięta poprzez manipulację ciśnieniem i temperaturą

i w efękcie często brak potrzeby dokładnego oczyszczania ekstraktu, możliwość :r;olacji

związków termolabilnycĘ uniknięcie etapu odparowywaniarozpvszcza7nka, gdyz ulaĘe on

w postaci gazu. Pomimo licznych zalęt SFE i szerokich mozliwości zastosowania tej techniki,

nie zaspokaja ona wszystkich oczekiwań analityków, z powodu trudności w optyrnalizacji

wielu parametrów ekstrakcji, dlatego metoda ta jest rzadko stosowana do ekstrakcji

izoflawonoidów [Lang i wsp., 2001].

Ekstrakcja za pomocą rozpuszczalnika próbkt zmięszanej z wypełnieniem (matrix

solid-phase dispersion, MSPD) zostńapo raz pierwszy opisanym ptzez Barkera w roku 1989

[Barker i wsp.o 1989]. Sfuzy do przeprowadzeńa jednoczesnej ekstrakcji, oczyszczania

trozdzięlęnia stałych, półstałych oraz lepkich próbek. Porwala ona na całkowite rozdzięlenię

na frakcje związków zawartych w danej mńrycy, a następnie selektywne wymywanie

pojedynczego składnika albo grup składnkow z tej samej próbki [Dawidowicz i wsp., 2010].

Zalętamj MSPD są: szybkość i łatwość wykonania, połączenie w jedn5zm procesie ekstrakcji
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i oczyszczenia próbki, mńe nlżycie rozpuszczalników orgańcznych i próbki, niskie koszty,

mozliwość zastosowania dla próbek o rożnychwłaściwościach fizykochemicznych.

Bardzo nowoczesną, przyjazną środowisku techniką stosowaną do Łolacjl

izoflawonoidów jest podciśnieniowa ekstrakcja kawitacyjna (negative pressure cavitation,

NPC). Zjawisko kawitacji, oddziaływujące na mieszaninę ekstrakcyjną i matrycę, jest tutaj

generowane za sprawa podciśnienia. Powoduje to zwiększenie roąluszczalność analitu,

dyfurję i lepszą penetrację rozpuszczalnika, generalnie - lepsze przenoszenie masy pomiędzy

ekstrńentem a matrycą.

Wobec mnogości aktualnie dostępnych mętod ekstrakcyjnych, wybór

najodpowiedniejszej nie jest rzeczą łatwą. Ekstrakcja poszczególnych składników z próbek

roślin, suplementów diety i zywności wymaga skomplikowanego postępowania

analltycznego, gdvte bogate w składniki matryce dąąduże prawdopodobieństwo artefaktów

[Jiao i wsp.o 20161. Nie ma więc uniwersalnej procedury ekstrakcji wszystkich polifenoli czy

samych izoflawonoidów [Ko i wsp., 20t4]1 W kazdym przypadkv w ekstrakcie obecne są,

w mniejszej lub większej ilości, substancje nie będące analttami, a sposób izolacji zllviązków

fenolowych uwaruŃowany jest §pem próbki, stosowaną metodą ich identyfikacji, faktem

czy oznacza się całkowitą ich zawartośc czy zawartośó poszczególnych klas lub pojedynczych

z-łł iązków po li feno lo wych.

Po przestudiowaniu tak szerokiej literatury dotyczącej metod ekstrakcji

izoflawonoidów postanowiłem zbadac, we współpraay z ZaI<ł.adem Chemii Analitycznej UM

w Lublinie, wpływ metody przygotowania próbki (ekstrakcji i hydrolizy) na zawartość

wybranych związków z tĄ grupy w soi (M.4.). Soja ma dużę znaczenie w dietetyce ze

względu na wysoką zawartośó cennych składników odżywczych, takich jak białka

aminokwasy, fosfotipidy, włókna, jak równiez biologicznie aktywne metabolity wtórne -

saponiny, fitosterole, kwas fit5mowy i nvięki fenolowe. Spozywanie soi zmniejsza ryzyko

hiperlipidemii, choroób układu krĘenta, nowotworów piersi, prostaty i jelita grubego,

pomaga zwalczac skutki menopauzy [Yang i wspo 2009].

Eksperyment dotyczył wpł,ywu metody ekstrakcji, z uwzględnieniem czasu trwania

ł liczby cykli oraz procesu hydrolizy, na wydajność Łolacji izoflawonoidów - glikozydów

i aglikonów. Zastosowałem takię techniki jak: maceracja, ekstrakcja pod chłodnicą zwrotną,

ekstrakcja w aparacie Soxhleta, MAE, UAE oraz ASE. Ekstrakty poddawałem takżę

hydrolizie w róznych waruŃach. W ekstraktaĄ analizowanych metodą wysokosprawnej

chromatografii cieczowej (high performance liquid chromatography,HPLC), przedhydro|izą

wykazano zawartość: daidzetny, genisteiny, daidziny, genistyny, malonylodaldztny
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i malonylogenistyry, natomiast w ekstraktach po hydrolizie daidzetny, genisteiny

i glicyteiny.

Wyniki wykazńy, że nowoczesne metody ekstrakcji są skuteczńejsze w odniesieniu do

izolacji izoflawonoidów z opisywanego materiału roślinnego. W pierwszym etapie

eksper5rmentu badano ilość cykli niezbędnych do uzyskania ilościowego odzysku

analizowanych związków. Dla wszystkich stosowanych metod najskuteczniejsza okazaŁa się

ekstrakcja przebiegająca w pięciu etapach. W szósĘzm etapie zawartość żoflawonoidów była

minimalna. Wydłużanie cyklu powyzej 30 minut nie skutkowało wzrostem eftiktywności

procesu.

Optymalną metodą, biorąc pod uwagę stosunkowo niski kosż urządzenia,

w połączeniu z wysoką wydajnością ekstrakcji, okazńa się UAE przehtegająca w pięciu

cyklach (czterech lS-minutowych i piątym, przedłużonym - półgodzinnym; w sumie 90

minut).

Badanie efektywności hydrolizy, uwzględniające temperaturę i kwasowość środowiska

wykazńy, że ze względu na rożnąpodatnośó glikozydów na konwersję do postaci wolnej, jak

tez stńilnośó otrąrmanych aglikonów, optymalne jest prz?Ęrowadzeńe dwóch równoległych

procesów hydrolizy. Zoptymalizowane warunki, w odniesieniu do czasu i wydajność procesu,

były następujące: 4 M HCI i 60 minut dla genistetny oraz 8 M HCI i 30 minut dla daidzelna

i glicfeiny.

Zaproponowana metoda ekstrakcji wspomaganej ultradźwiękami oraz

zoptymalizowanę waruŃi hydroLizy glikozydów izoflawonoidowych stanowią bardzo cenną

wskazówkę w prąpadku konieczności przygotowania próbek produktów sojowych do

artaltzy HPLC.

Eksperyment wykazń wysoką skuteczność metody wspomaganej ultradzwiękami

w Łolacji izoflawonoidow z soi, zastosowałem więc powyzszą metodę do żolacji tej grupy

związków z suplementów diety sporządzonychnabazię soi (M.2.).

Produkty sojowe są aoraz bardziej popularne w farmakoterapii ze względtl na ich

efekty terapeutyczne i małą toksycznośc, Oprocz wymienianych juz właściwości, takich jak:

przeciwutleniające, przeciwzapalne i przeciw-alergiczne, najwńniejsze skutki dzińania

preparatów sojowych rwiązane są z zawartością fitoestrogenów żoflawonoidowych. Celem

moich badah było określęnię zawartości tej grupy związków w ekstraktach z cńerech

dostępnych na rynku preparatach soi stosowanych w łagodzeniu objawów menopauzy. Były

to Menooplant Soy-a 40+, Soya meno, Menostop i Soyfem.
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Ekstrakty otrzymane przy użyciu UAE (dwukrotna, 30-minutowa ekstrakcja metanolowa,

w temperaturze pokojowej), poddano hydrolizie kwasowej (pH równe 1.5, temperatura37"C,

2 godziny), w celu otrrymaria form bioaktywnych, czyli wolnych aglikonów

izoflawonoidowych. Analizowano je następnie z wykorzystaniem wysokosprawnej

chromatografii cieŃowarstwowej (high performance thin-layer chromatography, HPTLC)

połączonej z densfometrią. HPTLC jest to tania i przyjazna środowisku metoda,

umozliwiająca analizę m.in. ekstraktów i leków roślinnych. W eksper5rmencie zastosowałem

płytki pokryte żelem krzemionkow)rm oraz fazę ruchomą o następującym składzie:

chloroform - octan etylu - kwas mrówkowy (4:6:0.I; vlvlv). Densytometrię prowadzono przy

dfugości fali260 nm, stosując densytometr sterowany komputerowo (Desaga CD 60). Metoda

zo stńa zwalido wana po d kąt em linio wo ści, pr ecy zji or az dok<ładno ś c i.

We wszystkich ekstraktach oznaczofio zawartość daidzeiny, genisteina i glicyteiny.

Najwyzszą sumaryczna za-wartość trzech wymienionych izoflawonoidów odnotowano dla

preparatu Soyfem, który jest zarejestrowany jako lek. W tym przypadku, uzyskane wyniki są

zbliżonę do całkowitej zawartości Łoflawonów podanej przez producerrta. Dla badanych

suplementów diety oznaczonę zawartości izoflawonoidów są znacznie niższe niż

zadeklarowana przez producenta. Fakt ten mozna wytfumaczyć występowaniem w tych

preparatach innych grup żoflawonów lub ich pochodnych, które nie ulegają hydrolizie

w waruŃach opisanych w doświadczeniu. Zalwńyłem równiez, ze tylko w przypadku

preparatu Soyfem stęzenie aglikonów znacznie wzrosła po hydrolizie kwasowej.

Opracowana z morn udzińem, metoda HPTLC w połączeniu z densytometrią jest prostą,

tanią, szybkąiprzylazną środowisku techniką,która moze być z powodzeniem stosowana do

rutynowej kontroli preparatów ziołowych zawierających izoflawonoidy. Wyniki badań

opublikowane zostńy w czasopiśmle Acta Poloniae Pharmaceutica.

W opisanych powyzej badaniach, UAE okazńa się efektywną metodą izolacjl

rwiązków polifenolowych o ńarakterze żoflawonoidów, postanowiłem więc zastosować tę

metodę do ekstrakcji związków flawonoidowych i będących kwasami fenolowymi z zupełnie

innej matrycy * a mianowicie zywności funkcjonalnej. Jednym ze sposobów wytwarzania

zywności funkcjonalnej jest zastosowanie dodatku określonych, aktywnych biologlczn!ę

substancji np. nviązków polifenolowych pochodzenia roślinnego [Boue i wsp.o 2009I.

Podjąłem współpracę z Katedrą Inzynierii Procesowej UP w Lublinie, która zajmuje

się m.in. produkcją zywności, z ażyciem techniki ekstruzji. Nawiązałem też współpracę

z dwiema jednostkami ze swojego macierzystego uniwersytetu - Katedrą iZa|<ładem Botaniki
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Farmaceutycznej oraz Zal<ładem Chemii Nieorganicznej UM w Lublinie, które

zainteresowane były badaniami tego typu.

Ekstruzja, to nowoczesna metoda umozliwiająca odpowiednie przetworueńe

składników surowcowych, zwierkszająca ich przyswajalnośc oraz powodująca utrzymańe

prawidłowej konsystencji produktów i skracająca czas ich przygotowania do kilku minut

[Wójtowicz i w§p.o 2013]. Metodą tą wlprodukowane zostńy płatki kukurydziane

z dodatkiem 3Yo, 50ń, I0% i 20oń koszyczków rumianku. Moim celem stało sią porównanie

wydajności ekstrakcji flawonoidów i kwasów fenolowych z produktów ekstrudowanych, przy

uzyciu ekstrakcji wspomaganej ultradźwiękami oraz przyspieszonej ekstrakcji za pomocą

rozp|lszczalnika (M.ó.). UAE wykazńa jaż bardzo wysoką skuteczność w lprzednio

przeprowadzonych badaniach, dotyczących tzolacji izoflawonoidów z soi. Postanowiłem

porównać ten rodzĄ ekstrakcji z ASE - techniką rużywającą małe ilości rozpuszęzalników,

przebiegającą w krótkim czasię.

Jako rozpuszczalnika ekstrakcyjnego uzyłem 80% wodnego roźworu etanolu. Ekstrńent ten

posiada wiele zalet, a mianowicie, jest mało toksyczny i przyjazny dla środowiska

naturalnego, spełnia więc wymagania ,,zielonej chemii". Dlatego to właśnie etanol i jego

rozcięhczenia są zalecane przez U.S. Food and Drug Administration w celu izolacji rwiązków

cz;rnnych zżywności [Khan i wsp.o 2010],

UAE przęptowadzńęm w 30-minutowych cyklach, w temperaturze 40'C i 60'C

(częstotliwość ultradzwięków 20kĘz, moc 100 W), ASE -w trzęch 10-minutowych cyklach

w temperaturze 1 00oC i I20'C (ciśnienie 60 bar). Surowe ekstrakty były oczys zczarrc metodą

ekstrakcji do fazy stałej (solid phase extraction, SPE) na sorbencie typu Cl8.

Wyizolowane ekstrakty posiadały bardzo bogaty skład związków polifenolowych. Dotyczy to

w szczególności produktów z I0oń i 20% dodatkiem surowca leczniczego, w którym

wykryłem zawartośc 6 flawonoidów 11 kwasów fenolowych. W ekstraktach tych oznaczyłem

techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzęzonej ze spektrometrem mas

(HPLC-ESI-MSA4S), zawartość następujących flawonoidów: rutyny, hiperozydu,

izokwercetyny, 3-rutynozydu kemferolu, apigeniny oruz 7-glukozydu apigeniny a takżę

następujących kwasów: protokatechowego, gentyzyrrowego, 4-hydroksybenzoesowego,

wanilinowego, kawowego, syryngowego, p-kumarowego, salicylowego, ferulowego,

synapino w ego or az ro zmarynowego .

Wyniki eksperymentuwykazały, żeUAE 60"C okazńa się najlepszą z zastosowanych metod

izolacji większości z oznaczanych polifenoli. Tylko w przypadku kwasu kawowego

i astragaliny efektywniejsza okazńa się ASE w 100"C. W przypadku UAE wzrost



temperatury z 40oC do 60'C poprawiał efektywność ekstrakcji dla wszystkich

wyizolowanych związków. Podobnie jak w przypadku izoflawonoidów, także i tutaj UAE

wykazńa się doskonałą metodą Łolacjirwiązków polifenolowych z próbek.

Opisane powyzej, interdyscyplinarne badania, stanowią duzy wkład w analizę

zywności. W obecnej dobie, kiedy zyje się szybko i intensywnie, bardzo wńnajest dobrze

zbilansowana dieta z wysoką zawartością substancji odżywczych, naturalnych witamin,

a tak:że antyoksydantów. Inny eksperyment, przeprowadzony na tych samych próbkach

płatków kukurydzianych z I0oń i 20% dodatkiem koszyczków rumianku, wykazń,

iż obdarzone są one wysoką aktywnością zwalczającą wolne rodniki [Oniszczuk i wsp.,

2015]. Mogą być więc z powodzeniem zalecane jako dietetyczny środek spożywczy

z wartością dodaną, szczególnte dla osób ze słaba odpornością, dysfunkcjami układu

sercowo-nacz5miowego i przewodu pokarmow ego, cll<rzycą czy nadwagą.

Moje nowatorskie badania udowodniły, iz opisany produkt posiada wysoką zawartośc

związkow polifenolowych i wykazuje potencjał, by ,,wejść w szeregi" zywności

funkcjonalnej ze wskazaniem dla osób borykających się z chorobami cywtlizacyjnymi.

Uzyskane wyniki zostały opublikowane na łamach Annąls of Agricultural and Environmental

Medicine.

Wazn;rm krokiem w badaniach dotyczących metod ekstrakcyjnych, było porównanie

wydajności ekstrakcji wspomaganej mikrofalami i ekstrakcji w aparacie Soxhleta

w odniesieniu do tzolacji kwasów fenolowych z kwiatu bzu czatnego (M.8.). Dzki bez

czatny (Sambucus nigra L.) jest jedną z nĄstarszych roślin wykorzystywanych w celach

leczticzych, a kwiaty tej rośliny znalańy szerokie zastosowanie w medycynie, ze względu na

wysoką za:wartośc flawonoidów i kwasów fenolowych. Ekstrakcję mikrofalową prowadzono

w trzęń etapach z użyciem 80oń wodnego rożworu etanolu. Etap pierwszy obejmował

ekstrakcję przy 40oń mocy generatora pod ciśnieniem atmosferycznym ptzęz 1 minutę, co

zapobiegńo miejscoweml przęgrzaniu próbki i przygotowywało do właściwej ekstrakcji.

Etap drugi obejmował ekstrakcję przy 60%o mocy generatorą pod ciśnieniem atmosferycznym

przez 30 minut, natomiast trzęci etap to 10-minutowe chłodzenie naczynia ekstrakcyjnego.

Wyczerpującą ekstrakcję w aparacie Soxhleta prowadzono także z uzyciem 80% etanolu

w czasie 72 godzin. W ekstraktach oznaczyłeny techniką wysokosprawnej

chromatografii cieczowej sprzężonej zę spektrometrem mas, zawartośó następujących

kwasów fenolowych: galusowy, protokatechowy, gentyzowy, 4-hydroksybenzoesowy,

wanilinowy, kawowy, p-kumarowy, salicylowy, ferulowy i synapinowy.
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W przypadku ekstrakcji kwasów fenolowych z kwiatu S. nigra MAE okazńa się

skuteczniejszą metodą nż technika Soxhleta, w odniesieniu izolacji bardziej polarnych

związków z tej grupy (kwas galusowy, protokatechowy, gentyzowy, 4-hydroksybenzoesowy,

wanilinowy i kawowy). Ekstrakcja w aparacie Soxhleta dawŃ,a większy odzysk mniej

polarnych kwasów (kwas: p-kumarowy, salicylowy, ferulowy, i synapinowy), jednakze MAE

davłŃaniewiele gorsze wyniki dla tych zwtązków.

Pozytywnl.mi aspektami użycia mikrofal w porównaniu do metody Soxhletabyła mała iloŚĆ

zlż5Ąego rozpuszczalnika (20 ml w MAE, l litr w technice Sońleta), a także krótki czas

ekstrakcji (ok. 40 min w MAE, 72 h w technice Sońleta), mozliwość obróbki kilku próbek

jednocześnie, mniejsza ilośó generowanych odpadów, mniejszy nakład pracy, zażycie energii

i kosż procesu.

Natomiast w przypadku porównania MAE i UAE w odniesieniu do ekstrakcji

flawonoidów z kwiatów rumianku (Matricaria chąmomilla L.) skuteczniejszą metodą :zolacji

analizowanych rwiązków była UAE z użyciem etanolu (M.9.). Analizę iloŚciową i

jakościową przeprowadzono metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze

spektrometrią mas (HPLC-ESI-MS/MS).

We wszystkich ekstraktach, sporządzonych przy lżyciu obydwu technik, wykryto obecnoŚĆ i

oznaazono zawartość rutyny, hiperozydu, izokwercetyny, astragaliny oraz 1,ghlkozYdu

apigeniny. Zaśanawiająca jest wyrńnie mniejsza zawartość Łokwercetyny w ekstraktach

uzyskanych techniką wspomaganą mikrofalami. Mozliwe, ze podczas ekstrakcji dochodziło

do miejscowego przegrzaria próbki na skutek czego wymieniony mviązek ulegał rozkładowi

lub izomeryzacjt. Z tego względu do ekstrakcji grupy analizowanych związków

polifenolowych niekorzystne mogło być zastosowanie MAE. Ekstrakcja ultradŹwiękowa,

przebiegĄąca w temp. 50'C była natomiast techniką umozliwłającą efektywne uzyskanie

zllviązków polifenolowych, bez niebezpieczeństwa rozl<ładl tych wrazliwych na wysokie

temperatury.

Wyniki swoich badań opublikowałem w polskim czasopiśmie, posiadając}łn IF - PrzemyŚle

Chemicznym.

3.3. Intensyfikacja produkcji izoflawonoidów przez soję i wzrostu samej roŚliny poprzez

jej bioforĘrfikację jonami strontu (M.3., M.5.)

Soja (Glycine max (L,) Men.) jest to roślina jednoroczna, uprawiana na całym Świecie

przede wszystkim z powodów zywieniowych, a ponadto, ze wzg|ędu na właŚciwoŚci

20



farmakologiczne. Preparaty wytworzone z tej rośliny są powszechnie stosowane w przemyŚle

farmaceutycznym do łagodzenia objawów osteoporozy.

Celem mojego eksper5rmentu, prowadzonego we współpracy z ZakJadem Fizjologii

Roślin Instytutu Biologii i Biochemii UMCS, Ogrodem Botanicznym UMCS orazZal<ładami

Biofarmacji i Chemii Analitycznej UM w Lublinie, było ńadanie wpływu biofortyfikacji soi

jonami strontu na wzrost rośliny (M.3.), a w dalszym etapie - na zawartoŚĆ fitoestrogenów

izoflawonoidowych (M.5.). Nasze badania wynikały z faktu, ż stront w postaci organicznego

związku (ranelinianu strontu) stosowany jest w leczeniu osteoporozy. Związek tón posiada

podwójne dzińanię - pobudza kościotworzęnlę przez bezpośredni wpływ na osteoblasty

(pobudza replikację preosteoblastów i wytwarzartie kolagenu przęz dojrzńe osteoblasty)

i jednocześnie hamuje niszczenie kościprzez osteoklasty (hamuje róznicowanie i aktywność

komórek kościogŃnych). Dlatego też biofortyfikacja G. max jonarti strontu moze mieĆ

korzystne skutki podczas lęczenia o steoporozy.

Rośliny traktowano roźworem Hoaglanda modyfikowan)rm Sr2*w stężeniu od 0,5 do 3,0 mm

i hodowano ptzez 14 dni w uprawach hydroponicznych. Hydroponika ponvoliła zapewntĆ

kontrolowane waruŃi hodowli roślin i uniknąć wpływu innych jonów na wychwl strontu.

Wyniki badań wykazŃy, ze soja posiada dużą zdolność do absońowania jonów strontu

(wartość współczynnika biokoncerntracji BCF wyzsza od 1). Zawartość strątu w roŚlinie

zależy od jego stęzenia w pozywce wzrostowej (odatnia korelacja liniowa; R2 > 0,98). BCF

osiąga jednak:że maksymalną wartość dla pędów (5,13 -5,06) przy stęzeniu 1,5 -2 milimoli

jonów Sr2* w pozywcę wzrostowej.

Zauważyliśmy ponadto, że występują różnice w zawartości strontu między nadziemną

i podziemną częścią rośliny. Występuje wyńna skłonność do akumulacji Sr2* w pędach,

gdzie zawartość tego jonu wahał się od 87,4Yo do 90,40ń całkowitej ilości Sr2* w roślinie.

Współczynnik przenoszenia (TF) w odniesieniu do zawartości strontu w pędach był o 6,89-

9,39 razy wyższy niż w korzeniach, co dowodzi, żejony Sr2* są skutecznie przenoszone do

nadziemnych partii rośliny itamteż gromadzone. Aktywny transport zkorzeń do pędu spada

jednak przy wyższych stęzeniach jonów strontu (niższe wartości TF).

Stwierdziłem, iż stront w stęzeniu 1,5 milimola stynuĘe wzrost roślin o 19.42%

i22,62oń świeżej masy odpowiednio pędów i korzeni i wydaje się być nietoksyczny.

Podczas eksperyrnentu, określającego wpływ biofortyfikacji jonami strontu na zawartoŚĆ

izoflawonoidów w roślinie odnotowano znaczny wzrost stęzenia ana|izowartych nviązków

dla wszystkich badanych stęzeń jonów strontu, w porównaniu z próbą kontrolną. Wyniki

anaLizy HPLC wykazały, że zawartość Łoflawonoidów w roślinie wzrosła 2,J0, I,92, 3,77
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i 2,88-krotnie, odpowiednio dla do daldzelny, kumesterolu, genisteiny i formononetyny, pod

wpł5rwem najsilniejszego cz5mnika wyzwalającego, czyli jonów strontu w stęzeniu

2 milimole. Co więcej, nie zaobserwowano efektów cytotoksycznych w modelach

komórkowych wątroby HąG2 po traktowaniu ekstraktami z rośliny stresowanej

2-milimolowym roztworem Sr2* w odniesieniu do ekstraktów z rośliny nie poddanej dział,aniu

czyllnka strezującego.

Wyniki powyzszych badań wykazały, że jony strontu dzlńąą jako środek v,ryzwalający

i stymuĘący produkcję tzoflawonoidów w G. max. w ilości zależnej od stęzenia jonów

strontu w pozywce wzrostowej.

Podsumowująa,przęprowadzony eksperymentwykazń, ze stres spowodowany jonami strontu

ma pozfywny wpływ na produkcję fitoestrogenów w soi i może generować wzrost tej

rośliny, która wykazuje zwiększony poziom fitoestrogenów i jest jednocześnie wzbogacona

jonami strontu. Doświadczenia prowadzone przez innych badaczy wykazńy, w waruŃach in

vivo i in vitro, wysoką skutecznośó soli strorrtu w leczenie osteoporozy i brak toksycznoŚci

u ludzi i z:lvierząt [Cianferotti i wsp., 2013l.

Uzyskane przez nas w5miki mogą więc być przydatne przy oprac,owywaniu środków

zapobiegających osteoporozie produktów roślinnych lub preparatów ziołowych,

zawierających zwiększoną ilość fitoestrogenów jak i jony strontu. Te unikatowe,

irrterdyscyplinarne badania, opublikowane zostały na łamach prestżowych czasopism

Journal of Agricultural and Food Chemistry oraz Molecules.

4. PODSUMOWANIE

Monotemat yczfiy cykl publikacji, przedstawiony jako osiągnięcie naukowe

do postępowania habilitacyjnego, dotyczy doboru odpowiednich waruŃów izolacji

i oznaczania polifenoli o znaczeniu medycznym, ze szczegolnym uwzględnieniem

izoflawonoidów, zmateriŃu roślinnego, suplementów diety i zywności. Przedmiotem mojego

zainteresowartia była także mozliwość zintensyfikowania wytwarzania izoflawonoidów

w nasionach soi poprzez biofortyfikację rośliny jonami strontu.

Na cykl ten składa się siedem prac oryginalnych oraz dwie prace przeglądowe, opublikowane

w latach 20|I-ż017, a łączny współczlłrnik oddziaływania wynosi IF:10.394, co stanowi

189 pkt KBN/NINiSW. Wyniki moich badahzostńy także zaprezentowane na konferencjach

międzynarodowych i krajowych w postaci wystąpień ustnych iprezentacji posterowych.
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Powyzej przedstawione, interdyscyplinarne i nowatorskie badania, wykonane zo stały

we współpracy z Katedrą Chemii UM w Lublinie, Katedrą i Za\<ł"adem Botaniki

Farmaceutycznej UM w Lublinie, Katedrą i Zal<ł,adem FarmakognoĄi z Pracownią Roślin

Leczniczych UM w Lublinie, Za*adem Fizjologii Roślin UMCS w Lublinie, Ogrodem

Botanicznyrrr UMCS w Lublinie orazKatedrą Inzynierii Procesowej UP w Lublinie.

Do najwazniejszych moich osiągnięć badawczych w ramach cyklu habilitacyjnego należy

zaliczyć:

. wykazanie znaczenia medycznego Łoflawonoidów m.in. w profilaktyce i terapii

osteoporozy

o opracowanie optymalnych warunków ekstrakcji wspomaganej ultradźwiękami oraz

warunków hydrolizy glikozydów Łoflawonoidowych z soi, co stanowią bardzo cenną

wskazówkę m.in. w przypadku konieczności przygotowarria próbek pochodzących

z produktów sojowychdo analizy HPLC.

. opracowanie metody HpTLc, połączonej z densytometrią, do oznaczania

izoflawonoidów w suplementach diety. Ta prosta, tańa, szybka i przyjazna

środowisku technika może być z powodzeniem stosowana do rutynowej kontroli

preparatów ziołowych zawierających izoflawonoidy.

o porównanie wydajności ekstrakcji wspomaganej mikrofalami i ekstrakcji w aparacie

Sońleta do Łolacji aktywnych farmakologicznie kwasów fenolowych z kwiatu bnt

czarnego. MAE okazńa się skuteczniejszą metodą niZ technika Sońlęta

w odniesieniu Łolacjibardziej polarnych związków ztej grlpy, natomiast ekstrakcja

w aparacie Sońleta dawała większy odzysk mniej polarnych kwasów.

o porównanie wydajności ekstrakcji wspomaganej mikrofalami i ekstrakcji

wspomaganej ultradźwiękami do Łolacji flawonoidów z kwiatów rumianku

(Matricaria chamomilla L.) Skuteczniejszą metodą izolacji wszystkich analizowanych

związków była UAE w 50oC zużyciem etanolu.

o Dobór odpowiedniej metody ekstrŃcji związków o znaczeniu medycznym:

flawonoidów i kwasów fenolowych z produktów ekstrudowanych, spośród

prowadzonych w róznych warunkach, ekstrakcji wspomaganej ultradźwiękami oraz

przyspieszonej ekstrakcji za pomocą rozpnszczalnika. Wyniki eksperymentu

wykazńy, ze UAE w 60oC okazŃa się najlepszą z zastosowanych metod uolacji

większości z oznaczanych polifenoli. Moje nowatorskie badania udowodniły, iz

opisany produkt posiada wysoką zawartośc rwiązków polifenolowych i wykaruje
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potencjał, by ,,wejść w szeregi" żywności funkcjonalnej, ze wskazaniem dla osób

borykających się z chorobami cyw 1lizacyjnymi.

o wykazanie, że stres spowodowany jonami strontu mapozytywny wpływ na produkcję

fitoestrogenów w soi i moze generować wzrost tej rośliny, która wykazuje zwiększony

poziom fitoestrogenów i jest jednocześnie wzbogacona jonami strontu. Doświadczenia

prowadzone przez innych badaczy wykazały, w warunkach in vivo i in vitro, wysoką

skuteczność soli strontu w lęczenie osteoporozy.

IV. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych

Poza przedstawionym powyzej cyklem ośmiu prac, będącynr podstawą do ńiegania się

o tytuł doktora habilitowanego, mój dorobek naukowy obejmuje publikacje koncentrujące się

na zagadnieniach takich jak:

Możliwość leczenia łuszczycy metodami biologicznymi

ł,uszczyca jest chorobą zapalną skóry, która pojawia się l 2 do 30ń populacji. Pomimo

dostępności róznorodnych terapii, wielu pacjentów pozostaje bez mozliwości leczeńa, ze

względu na nieskuteczność stosowanych środków lub ich dziŃania niepoządane. Dlatego tez

podjęte zostńy szeroko zahojona badania, przez interdyscyplinarny zespół skupiający

naukowców światowej sławy. W badaniach tycz uczestniczyłem. Miały one na celu

porównanie skuteczności terapeutycznej t bezpteczeństwa nowego leku, którym był

brodalumab ze stosowarrym jużw leczeniu Łuszczycy ludzkim przeciwcińem monoklonalnym

- ustekinumabem.

Wynikiem naszej pracy była publikacja, która uĘazńa się w prestżowym czasopiśmie The

New England Journąl of Medicine:

1. MARK LEBWOHL, BRUCE STROBER, ALAN MENTER, KENNETH GoRDoN,

JOLANTA WĘGLOWSKA, LLUIS PUIG, KIM PAPP, LYNDA SPELMAN,

DARRYL TOTH, FRANCISCO KERDEL, APRIL W. ARMSTRONG, GEORG

STINGL, ALEXA B. KIMBALL, HERVE BACHELEZ, JASHIN J. WU, JEFFREY

CROWLEY, RICHARD G. LANGLEY, TOMASZ BLICHARSKI, CARLE PAUL,

JEAN-PHILIPPE LACOUR, STEPHEN TYRING, LEON KIRCIK, SERGIO
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CHIMENTI, KRISTINA CALLIS DUFFIN, JERRY BAGEL, JOHN KOO, GARY
ARAS, JOANNE LI, WENJIE SONG, CASSANDRA E. MILMONT, YIFEI SHI,

NGOZI ERONDU, PAUL KLEKOTKA, BRIAN KOTZIN, AJAY NIRULA. Phase 3

studies comparing brodalumab with ustekinumab in psoriasis. N. Engl. J. Med., 2015,

373, I31 8-1 328. (IF:59.558; KBN:50)

Bezpieczeństwo §ercowo-naczyniowe leków przeciw hiperglikemicznych

Odpowiednia kontrola glikemii wśród pacjentów z cubłzycą trypu 2, zmniejsza ryzyko

powikłań mikrokrązenia. W leczeniu clbzycy typu 2 stosowanych jest wiele leków przeciw-

hiperglikemicznych. Problem stanowi często dfugoterminowe bezpieczeństwo

sercowo- naczyniowego niektórych z tych leków.

Sitagliptyna, doustnie podawana dipeptydylopeptydaza 4, przedłaża dzińanie hormonów

inkretlmowych, w tym peptydu glukagonu 1 i polipeptydu insulinotropowego zależnego od

gLukozy, hamując ich rozpad. Poprawia to kontrolę glikemii u pacjentów z clkrzycą typu

2, przede wszystkim poprzęz hamowanie poziomów glukagonu i zsrłiększenie endogennego

wydzielania insuliny.

W badaniu zostało ocenione dfugoterminowe bezpieczehstwo sercowo-naczyniowe dotyczące

przyjmowania sitagliptyny przez pacjentów z clbzycą typu 2 i rozpoznartą chorobą układu

l<rążenia.

Wyniki tych wieloośrodkowych badań zostały opublikowane w prestiżowynr czasopiśmie The

New England Journal of Medicine:

JENNIFER B. GREEN, M. ANGELYN BETHEL, PAUL W. ARMSTRONG, JOHN B.

BUSE, SAMUEL S. ENGEL, JYOTSNA GARG, ROBERT JOSSE, KEITH D. KAUFMAN,
JOERG KOGLIN, SCOTT KORN, JOHN M. LACHIN, DARREN K. MCGUIRE, M.H.SC.,

MICHAEL J. PENCINA, EBERHARD STANDL, PETER P. STEIN, SHAILAJA
SURYAWANSHI, FRANS VAN DE WERF, ERIC D. PETERSON, RURY R. HOLMAN,
for the TECOS Study Group (m.in. TOMASZ BLICHARSKI). Eflect of Sitagliptin on

cardiovascular outcomes in tlpe 2 diabetes. N Engl. J. Med., 2015, 373, 232-242.

(IF:59.558; KBN:50)

Dolegliwości kobiet w okresie

uwzględnieniem o§teoporozy

postmenopauzalnym
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szczególnym



Dolegliwości menopauzalne i postmenopauzalne stanowią skomplikowany zespół

objawów składający się m.in. z dolegliwości ze strony układów roztodczego, moczowego

i ruchu, a także objawów psychicznych oraz tych dotyczących wegetatywnego układu

nerwowego. Po zakończeniu menopa:uzy, ze względll na zmiany hormonalne, występuje

zwiększone ryzyko rozwinięcia się osteoporozy. Osteoporoza jest to zmniejszenie masy

i gęstości tkaŃi kostnej, których skutkiem moze byó zwiększenie intensywności ńamań

kości. Pojawia się ona gdy podczas przebudowy kości usuwane jest więcej tkanki niz

powstaje nowej. Perspektywa zastosowania w leczeniu w pełni ludzkiego monoklonalnego

przeciwcińa, które hamuje resorpcję kości poprzez blokowanie RANKL (Receptor Activator

of Nuclearfactor Kappa-B LiganĄ sprawia, żepojawły się nowe nadzieje w leczeniu chorób

zvviązanych z utratą masy kostnej. Denosumab jest nowym przeciwcińem, które łącząc się

z RANKL hamując resorpcję kości, zmniejsza ryzyko wystąpienia ńatnania

osteoporotycznego i moze byó stosowane jako leczenie pierwszego wyboru.

Kobietypo menopauzie częściej cierpią teżna chorobę zwyrodnieniową stawów kolanowych,

której patogeneza pozostaje niejasna. Wapń ikzem stanowią istotnę elementy biorące udziń

w metabolizmie kości i stawów, zxvłaszcza u osób starszych. Choroby sercowo-nacąmiowe są

powszechne na całym świecie i simwastatyna jest bardzo często stosowaną substancją w ich

terapii. Celem moich badań była więc także ocena wpływu podawania simwastaĄmy na

stęzenie wapnia i krzemu w surowicy krwi u kobiet po menopauzie z chorobą

zwyro dnieniową stawów.

Wyrrrienione powyzej i inne zagadńeniazwiązane zlęczęnięm dolegliwości kobiet w okresie

po menopauzie zawartę są w artykułach:

1. TOMASZ BLICHARSKI, IRENEUSZ SOWA, MACIEJ STRZEMSKI, WOJCIECH

SZWERC, ADAM MAJEWSKI. Inhibition of RANKL a key mediator of osteoclast

formation - new opportunities in osteoporosis treatment. Ann. UMCS Sect. DDD, 2011,24,

l79-I85. (IF:0.00; KBN:9)

2. TOMASZBLICIJ.ARSKI, MIROSŁAW JABŁOŃSKI. Denosumab - inhibitor of a key

mediator in osteoclast formation - a new data. J. Orthop. Trąumą Surg. Relat. Res.,2012,

2, ż6-33. (IF:0.00; KBN:S)

3. ANNA HORECKA, ANNA HORDYJEWSKA, TOMASZ BLICHARSKI, JOANNA

KoCoT, RENATA ŻBtlzowSKA, ANNA LEWANDOWSKA, JACEK KURZEPA.

Simvastatin effect on calcium and silicon plasma levels in postmenopausal women with

osteoarthritis. Biol. Trace Elem. Res.,2016, 17l, I-5. (IF:2.399; KBN:15)



4. TERESA B. KULIK, MAŁGORZATA A. DZIEDZIC, TOMASZ BLICIJARSKI.

Strategia Leczęnia i rehabilitacji osteoporozy pomenopauzalnej. Forum Położ. Ginekol.,2016,

27, 22-30. (IF:0.00; KBN:0)

5. DOROTA ZOŁNIERCZUK-KIELISZEĘ MARIOLA JANISZEWSKA, MAŁGORZAT A
DZIEDZIC, EMILIA IWANOWA, MAGDA SOWA, TOMASZ BLICHARSKI.

Fizjoterapia w profilaktyce i leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczll u kobiet w wieku

około- i pomenopauzalnym. Badania rrrłodych naukowów. Ręd. Maria Rajewska. Siedlce

2016, Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej Unitas, 80-95. (IF:0.00; KBN:4)

6. EWELINA LAL, MARIOLA JANISZEWSKA, MAŁGORZATA A. DZIEDZIC,

DOROTA ZOŁNIERCZUK-KIELISZEK MAGDA SOWA, TOMASZ BLICHARSKI.

Wiedza młodych kobiet na temat profilaktyki osteoporozy. Medyczne i społeczne aspekty

zachowań wśród ludzi i rwierząt. Red. Mirosław Szala, Kamil Maciąg. Lublin 2016,

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 13 4-I 46. (IF:0.00; KBN:4)

Urary, zlamańa i dolegliwości pourazowe - możliwości ich leczenia operacyjnego

i postępowanie farmakologiczne

Badania dotyczące urazów, ńamań i dolegliwości pourazowych opublikowane zostały

w następujących art/<ułach i komentarzach naukowych:

1. ROBERT KOŁODZIEJ, JAN BLACHA, JACEK GĄGAŁA, ToMAsZ BLICHARSKI.

Leczenie ńamah trzonów kości goleni za pomocą śródszpikowych gwoździ ryglowanych.

Chir. Narz, Ruchu 2005,70, 4I5-4I8. (IF:0.00; KBN:S)

2. JACEK GĄGAŁA, ROBERT KOŁODZIEJ, JAN BLACHA, ToMAsZ BLICIIARSKI.

Leczeńe ńamah bliższej części kości udowej przy pomocy ryglowanych prętów

śródszpikowych. Chir, Narz. Ruchu, 2006, 7 I, 21 1 -21 5. (IF:0.00; KBN:S)

3. MIROSŁAW JABŁOŃSKI, TOMASZ BLICHARSKI, KAROLINA TURZAŃSKA,

TOMASZ MAZURKIEWICZ. Złamania niskoenergetyczne - postępowanie farmakologiczne.

Stąnd. Med., 2007,4, 159-166. (IF:0.00; KBN:3)

4. TOMASZ BLICHARSKI. Med. Trib. 20II, 19, 23; komentarz do artykufu: Jerzy

Bednarski. Zmiana sposobu stńilizacji kości utrudnia jej zrost. Med. Trib. 20II, 19,22-23.

(IF:0.00; KBN:0)

5. TOMASZ BLICHARSKI, MIROSŁAW JABŁOŃSKI. Pourazowe dolegliwości

w obrębie naruądu ruchu - mozliwości terapii. I. Lekarz 2OI1,15, 54-58. (IF:0.00; KBN:6)
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6. MIROSŁAW JABŁOŃSKI, KAROLINA

Zasady usprawniania chorych po urazach

W: Traumatologia narządu ruchu: biologia

J . Mar czyhski, 4I9 -43 0.

TURZAŃSKA, TOMASZ BLICHARSKI.

leczonych nieoperacyjnie i operacyjnie.

i biomechanika leczenia. Red. Wojciech

Metody izolacji i analizy ilościowej czynnych biologicznie wtórnych metabolitów

roślinnych

Zagadnienia dotyczące izolacji i analizy ilościowej izoflawonoidów stanowią w dażej mierze

przedmiot cyklu prac, będących podstawą do ubiegania się o tytuł doktora habilitowanego.

Nie wszystkie prace zostały jednakwłączone do tego cyklu.

Poza Łoflawonoidami moje zainteresowanie wzbudztły także kumaryrry. Zwtązki te są

pochodnymi o,-pironu, skondensowanogo z pierścieniem benzenu. W zależności od struktury,

kumarlmy wykarują róznorodne właściwości farmakologiczne: spazmolityczne

i hipotensyjnę, |Lszczęlniające i ochronne na ściany naczyh włosowatych, fotoochronne

i fotouczulające, uspokajające, przeciwk<rzepliwe, przeciwobrzękowe, przeciwzapa7ne,

immunostymuĘące, cytotoksyczne, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze,

neuroprotekcyjne i przeciwdrgawkowe. Jednakźe stosowanie zbyt dużych dawek kumaryn

i ich pochodnych możę wywołać zatrucię. Wśród nich znajdują się takze zwtązki toksyczne,

takie jak aflatoksyny, wyrtwarzane przęz grzyby z rodzaju Aspargillus Jlavus, które wykazują

bardzo silne właściwości kancerogenne. Dlatego też, niezmiernie wazny jest dobór

odpowiedniej metody Łolacji i oznaczarlta tych związków w ekstraktach roślinnych.

Wyniki badah dotyczących izolacji i analizy mviązków polifenolowych, w tyrrr kumaryr,

opublikowane zo stały w następujących artykułach naukowych:

1. MAGDALENA WoJCIAK-KOSIOR, IRENEUSZ SOWA, MACIEJ STRZEMSKI,

KAMILA ROKICKA, TOMASZ BLICHARSKI, ANNA BOGUCKA_KOCKA.

Application of high performance thin layer chromatography for qualitative analysis of
isoflavones in medicinal plants. Int. J. Res, Pharm. Chem., 2014, 4, 222-227. (IF:0.00;

KBN:0)

2. ANNA ONISZCZUĘ MONIKA WAKSMUNDZKA-HAJNOS, RAFAŁ PODGÓRSKI,

RENATA NOWAK, WIOLETTA ZUKIEWICZ-SOBCZAK, TOMASZ BLICHARSKI.

Comparison of matrix solid-phase dispersion and liquid-solid extraction methods followed by
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solid-phase extraction in the analysis of selected furanocoumarins from Pimpinella roots by

HPLC-DAD . Acta Chromatogr., 20I 5, 27, 687 -696. (IF:0.550; KBN:15)

Inne badania

Moje pozostałe badania i publikacje dotyczyły: toksyczności embrionalnej i płodowej

paracetamolu, blokady aktyrvności tworu siatkowatego po podaniu matce carisoprodo\l oraz

jego wpływu na rozwoj szkieletu szcnJra) oceny jakości zycia osób aktywnych zawodowo

z zespołem bólowym kręgosfupa, samooceny i kontroli zdrowia kobiet po przeblych

operacjach ginekologicznych, suplementacji prekursora glutaminy w płytce wzrostowej

chrząstki i kości, wpływu bentonitu na zmiany w rozwoju kości u norek oraz indukowanych

przęz DON zmian w homęostazie kostnej u norek, właściwości

i rozwoju kości dfugich u kur, wpływu dietetycznych nanocząstek miedzi i soli miedzi (II) na

parametry geometryczne i strukturalne koŚci oraz cecĘ materiałowe u szczllrów,

wpływ leczenia matek P-hydroksy-B-metylomaślanem i kwasem 2-oksoglutarowyrn na

rczvvój kosci udowej u potomstwa norek oraz wpływu metabolitu leucyny (B-hydroksy-B-

metylomaślanu) podawanego świniom w czasie ciĘy na modulację hormonalną ich nowo

narodzonego potomstwa.

Ukazńy się one jako ponższe publikacje:

1. FRANCISZEK BURDAN, ZOFIA SIEZIENIEWSKA, GRAZYNA KIS, TOMASZ
BLICHARSKI. Erńryofetotoxicity of acetaminophen (paracetamol) in experimental in vivo

model. Ann. UMCS Sect. D, 200l, 56,89-94. (IF:0.00; KBN:4)
2. TOMASZ BLICHARSKI, FRANCISZEK BURDAN, JAROSŁAW MAŁKIEWICZ,

GRZEGORZ PIECHOTA. Blockade of reticular formation activity, due to carisoprodol

maternal administration, and its effects on rat skeleton development. Ann. UMCS Sect. D,

2002, 57, 143-149. (IF:0.00; KBN:4)

3. TOMASZ BLICHARSKI. Med. Trib., 20II, 19, 25; komentarz do artykufu: Leki

przeciwpłytkowe nie powinny opoźniać operacji po złananiu stawu biodrowego. Jerzy

Bednarski. Med. Trib., 2071, 19, 25. (IF:0.00; KBN:O)

4. DOROTA ZOŁNIERCZUK-KIELISZEK, MARIOLA JANISZEWSKA, MAŁGORZATA

A. DZIEDZIC, PAULINA MOLENDA, MAGDA SOWA, TOMASZ BLICIJ.ARSKI.

Ocena jakości życta osób aktywnych zawodowo z zespołem bólowym kręgosfupa.

W: Medyczne i społeczne aspekty zachowań wśród \ldzi i zwierząt. Red. Mirosław Szala,

Kamil Maciąg. Lublin 2016, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL,I22-I33. (IF:0.00; KBN:4)



5. ANGELINA ROGALA, MARIOLA JANISZEWSKA, MAŁGORZATA DZIEDZIC,

DOROTA ZOŁNIERCZUK-KIELISZEK, TOMASZ BLICHARSKI. Self-assessment and

woman's health control location after g5maecological operations. Stud. Med., 2016,32,86-95.

(IF:0.00; KBN:10)

6. EWA TOMASZEWSKA, PIOTR DOBROWOLSKI, ŁUKASZ PROST, MONIKA

HUŁAS-STASIAĘ SIEMOWIT MUSZYŃSKI, ToMAsZ BLICHARSKI. The effect of

supplementation of a glutamine precursor on the growth plate, articular cartilage and

cancellous bone in fundectomy-induced osteopenic bone. J. Tet. Med. Sci., 2016,78, 563-57l.

(IF:0.845; KBN:20)

7. EWA TOMASZEWSKA, SIEMOWIT MUSZYŃSKI, PIOTR DOBROWOLSKI,

KRZYSZTOF KOSTRO, IWONA TASZKLIN, ANDRZEJ ZMUDA, TOMASZ
BLICHARSKI, PAWEŁ WDZIA. Bentonite diminishes DON-induced changes in bone

development in mink dams. J. Vet Res.2016,6a,349-355. (IF:0.462; KBN:15)

8. ANNA TOMASZEWSKA, MAŁGORZATA KWIECIEŃ, PIOTR DOBROWOLSKI,

R.ENATA KLEBANIUĘ SIEMOWT MUSZYŃSKI, MAGDALENA OLCHA, TOMASZ

BLICHAR.SKI, EUGENIUSZ. GRELA. Dose-dependent ef[ects of probiotic

supplementation on bone characteristics and mineralisation in meat-Ępe female turkeys.

Anim. Prod. ,§ci. 2016 fonline, http://www.pńlish.csiro.aulAN/ANl6289l. flF:1.371;

KBN:30)

9. EWA TOMASZEWSKA, PIOTR DOBROWOLSKI, SIEMOWIT MUSZYŃSKI,

KRZYSZTOF KOSTRO, IWONA TASZKLIN, ANDRZEJ ZMUDA, TOMASZ

BLICHARSKI, MONIKA HUŁAS-STASIAK. DON-induced changes in bone homeostasis in

mink dams. J. Vet. Res. 2017, 61,357-362. (lB:0.462; KBN:15)

10. EWA TOMASZEWSKA, MAŁGORZATA KWIECIEŃ, SIEMOWIT MUSZYŃSKI,

PIOTR DOBROWOLSKI, KORNEL KASPEREK, TOMASZ BLICHARSKI, GRAZYNA
JEZEWSKA-WITKOWSKA, EUGENIUSZ GRELA. Long-bone properties and development

are affected by caponisation and breed in Polish fowls. Br. Poult. Sci.,20lJ,1-5 fonline,

http ://dx. doi. org/ 1 0. 1 08 0/0007 1 668.2017 .12807 7 0] (IF:0.884 ; KBN:30)

11. PIOTR DOBROWOLSKI, EWA TOMASZEWSKA, SIEMOWIT MUSZYŃSKI,

TOMASZ BLICHARSKI, STEFAN G. PIERZYNOWSKI. Dietary 2-oxoglutarate prevents

bone loss caused by neonatal treatment with maximal dexamethasone dose. Exp. Biol. Med.

2017, 242, 67 I -682. (IF:2.688; KBN:25)

12. EWA TOMASZEWSKA, SIEMOWIT MUSZYŃSKI, KATARZYNA OGNIK, PIOTR

DOBROWOLSKI, MAŁGORZATA KWIECIEŃ, JERZY ruSKIEWICZ, DARIUSZ



CHoCyĘ MICHAŁ śwtpttIcrl, ToMAsZ BLICHARsKI, BoZENA

GŁADYSZEWSKA. Comparison of the effect of dietary copper nanoparticles with copper

(II) salt on bone geometric and structural parameters as well as material characteristics in a rat

model. J, Trace Elem. Med. Biol. 2017,42, I03-I10. (IF:3.225; KBN:20)

13. EWA TOMASZEWSKA, PIOTR DOBROWOLSKI, IZABELA ŚWtBttICrł,
SIEMOWIT MUSZYŃSKI, KRZYSZTOF KOSTRO, ANDRZEJ JAKUBCZAK, IWONA

TASZKLIN, ANDRZEJ ŻlvltJDA, HALINA RYCERZ, ToMAsZ BLICHARSKI,

JADWIGA JAWORSKA-ADAMU. Effects of maternal treatment with B-hydroxy-B-

metylbutyrate and 2-oxoglutaric acid on femur development in offspring of minks of the

standard dark brown type. .J. Anim. Physiol, Anim. Nutr. 2017, 10l, 1-10. (IF:l,.244;

KBN:30)

1,4. ToMAsZ BLICHARSKI, EWA TOMASZEWSKA, PIOTR DOBROWOLSKI,

MONIKA HUŁAS-STASIAK, SIEMOWIT MUSZYŃSKI A metabolite of leucine (B-

hydroxy-P-methylbutyrate) given to sows during pregnancy alters bone development of their

newbom offspring by hormonal modulation. PLoS One |online] 2017,12, art. nr e0l79693,

http:lljournals.plos.org/plosone/ańicle?id:10.13 7Iljournal.pone.0l79693

(IF:2.80ó; KBN:35)

podsumowanie

Mój dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora nauk medycznych obejmuje: 20

pełnotekstowych prac znĄil4ących się w bazie Journal Citation Reports (19 prac

oryginalnych, 1 pracę poglądową) i 1 publikację z udziałem autora w badaniach

wieloośrodkowych z IF o łącznym impact factor IF:146.446 (KBN/NINiSW:530)

(zuwzględnieniem publikacji zgloszonych do oceny w postępowaniu habilitacyjnym), 5 prac

oryginalnychbęz IF (KBN/VINiSW:29), 5 prac przeglądowychbez IF (KBN/VINiSW:23),

4 rozdzińy w podręcznikach (KBNIVINiSW:17) oraz 3 inne prace (IF:O, KBN/MNiSW:0).

Wyniki badah prezentowałam w formie wykładów i prezentacji posterolvych na 36

konferencjach - krajowych (21) imlędzynarodowych (15).
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V. Inne osiągnięcia

współpraca z zagranicznvmi i ednostkami naukovwmi

o Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York

. university of connecticut school of Medicine, Farmington

o Dalhousie University, Halifax, Canada

o Baylor University Medical Center, Dallas

o Northwestern University, Feinberg Schoolof Medicine, Chicago

o Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

o Florida Academic Dermatology Center, Miami

o University of Colorado, Denver

o Medizinische universitót wien, vienna, Austria

o Massachusetts General Hospital

o Harvard Medical School, Boston

o sorbonne paris citó universitó paris Diderot, France

o Assistance Publique-Hópitaux de Paris Hópital Saint Louis, Paris, France

o Paul Sabatier University, Toulouse, France

o University Hospital of Nice, Nice, France

o Kaiser Permanente Los Angeles Medical Center, Los Angeles

o Bakersfield Dermatology and Skin Cancer Medical Group, Bakersfield

o university of california, san Francisco, san Francisco

o university of Texas Health science center, Houston

o University of Rome Tor Vergata, Rome

o University of Utah Medical Center, Salt Lake City

o psoriasis Treatment center of central New Jersey, East windsor

o Duke Clinical Research Institute, North Carolina Duke University School of
Medicine, Durham

o University ofNorth Carolina School of Medicine, Chapel; North Carolina

o Diabetes Trials Unit, Oxford Centre for Diabetes, Endocrinology and Metabolism,

University of Oxford, Oxford, United Kingdom

o Canadian VIGOUR Centre, University of Alberta, Edmonton, Canada
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. St. Michael's Hospital, University of Toronto, Toronto, Canada

o Merck, Kenilworth, NJ

o George Washington University Biostatistics Center, Rockville, MD

o University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas

o Munich Diabetes Research Group, Helmholtz Center, Neuherberg, Germany

o University of Leuven, Leuven, Belgium

współpraca z kraiowvmi iednostkami naukowvmi

Współpraca międzyuczelniana

o przyrodniczo-Medyczne centrum Badań Innowacyjnych uniwersytet Rzeszowski

o Za\<ł,ad Alergologii i Zagrożeh Srodowiskolvych Instytut Medycyny Wsi

im. W. Chodźki w Lublinie

o Zal<ł.ad Anatomii Porównawczej i Antropologii UMCS w Lńlinie
o ZaHadem Fizjologii Roślin UMCS w Lublinie

o katedra Fizjologii zwierząt up w Lublinie

o Zal<ładŻywieniaZwierząt UP w Lublinie

o katedra Inzynierii procesowej up w Lublinie

o katedra Eksploatacji Masz5m izarządzania procesami produkcyjnymi up w Lublinie

o Katedra FizykiUP w Lublinie

o Instytut Nauk Rolniczych pństwowa wyższa szkoła zawodowa w chełmie

Współpraca międzyzakładowa w ramach jednostek Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

o Katedra iZa|<ład Botaniki Farmaceutycznej UM w Lublinie

o Zal<ł.ad Ratownictwa Medycznego UM w Lublinie

o katedra chemii uM w Lublinie

o Katedra iZaWad Chemii Medycznej UM w Lublinie

o katedra zdrowia publicznego uM w Lublinie

Współpraca w obrębie macierzystej Katedry

o prof dr hab. n. med. Mirosław Jabłoński
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dr n. med. Mieczysław Gorzelak

dr n. med. Jaromir Jarecki

Miedzrrnarodowe i kraiowe nagrodv oraz odznaczenia zwiazane z działalnościa
naukowa

o 20"],5 - Medal Brązowy za Długoletnią Słuzbę przyznany przez PrezydeŃa

Rzeczpo spolitej Polskiej

2015 - Medal Prerydenta Miasta Lublina za wl<ł,ad i zaangażowanie na rzecz

Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji w Samodzielnym Publiczn5rm Szpitalu Klinicznym

nr 4 w Lublinie oraz dzińalność dydaktyczno-naukową

2015 - Nagroda Rektora UM w Lublinie za osiągnięcia naukowe

2016 - Nagroda Rektora UM w Lublinie za osiągnięcia naukowe

osiagniecia dvdaktvczne i w zakresie popularyzacii nauki lub sztuki

opieka naukowa nad studentami i lekarzami w toku specializacii

Byłem promotorem 40 teoretycznych prac magisterskich wykonywanych w latach

20l0-Z0l5 przez studentów kierunku Ęoterapiaw Katedrze i Klinice Rehabilitacji i Oftopedii

UMwLublinie(2010-8prac,20t1-9prac,20|2- 8prac,2013-6prac,2074-5prac,20l5

- 4 prace).

W latach 2010-2016 byłem tęż recenzentem 31 teoretycznych prac magisterskich

wykonywanych przez studentów kierunku fizjoterapia w Katedrze i Klinice Rehabilitacji

i Ortopedii UM w Lublinie.

działalność dvdaktvczna

Koordynator zajęć programów amerykańskiego, tajwańskiego i arńskiego

realaowanychw Katedrze i Klinice Rehńilitacji i Ortopedii UM w Lublinie

2009-2017 r. - zajęcia z prze,drńotu ,,Oltopedia i rehabilitacjd' ręalŁowane ze

studentami anglojęzycznymi II Wydziafu Lekarskiego z Oddzińem AngĘęzyaznym

w Katedrze i Klinice Rehabilitacji i Ortopedii UM w Lublinie

o

a
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2009-2015 r. - cwiczenia z przedmiotu ,,Rehabilitacjd' realŁowanę ze studentami

kierunku lekarskiego w Katedrze i Klinice Rehabilitacji i Ortopedii UM w Lublinie

Od 2015 r. - cwiczęnia z przedmiotu ,,Medyclma rodzinnd'realżowane ze studentami

kierunku lekarskiego w Katedrze i Klinice Rehńilitacji i Ortopedii UM w Lublinie

Od 2015 r. ćwiczeńa i wykłady z przdritotll, ,faopatrzenie ortopdyczne"

realŁowane ze studentami kierunku fiĄoterapia w Katedrze i Klinice Rehńilitacji

i Ofiopedii UM w Lublinie

Od 2015 r. - ćwiczeńa z przdmiotu ,,Rehabilitacja i pielęgnowanie" reaiizowane zę

studentami kierunku pielęgniarstwo w Katedrze i Klinice Rehabilitacji i Ońopedii UM
w Lńlinie

Od 2015 r. - cwiczęniazprzedmiotu ,,I\4edyc;ma ratunkowd' reallzowane ze studentami

kieruŃu ratownictwo medyczre w Katedrze i Klinice Rehabilitacji i Ortopedii UM
w Lublinie

działalność popularvzuiaca nauke

o 2L 10.2013 r. -wygłoszeniewyL<ładuw KńedrzeiZaMadzie MedycynyRodzinnej na

kursie przygotowuj ącym lekarzy do egzaminu specjalistyc znego

o 11 .04.2016 r. - wygłoszenie wykładu w ramach programu profilaktycznego

,,Osteoporozamnie nie ńamie" dla pracowników SPSK 4 w Lublinie

o 28.05.2016 r. - wygłoszenie wykładu pt. ,,Współczesne leczenie osteoporoą/' na

Zebraniu naukowo-szkoleniowym OddziŃu Lubelskiego Polskiego Towarzystwa

Reumatolo gicznego

o 02.12.2016 r. - przeprowadzęńe szkolenia pt. ,,Obrazowa analiza jakości tkanki

kostnej u ludzi i zwierząt" dla członków Lubelskiego Towarzystwa Wspierania Nauk

Farmaceutycznych

opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora
pomocniczego

Jestem promotorem pomo cnicz ym trzech prac doktorskich:

. mgr MńgorzatyDziedzic pt. ,,Akceptacja choroby a jakość zycia kobiet po przebytym

osteoporotycznym ńamaniu kręgów" wykonywanej na Wydziale Nauk o Zdrowiu

UM w Lublinie
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o lek med. Jakuba Kosińskiego pt. ,,Efekt działania B-hydroksy-fJ-metylomaślanu na

metabolizm tkanki kostnej u cięzarnej samicy myszy''wykonywanej na II Wydziale

Lekarskim z O ddzińem Angloj ęzy cznym

o lek. wet. Natalii Burmańczuk pt. ,,Efekt działania kwasu 2-oksoglutarowego na

metńolizm tkanki kostnej w warunkach perinatalnego podawania deksametazonu

u Świni domowej" wykonywanej na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UP w
Lublinie

pozostałe osiagniecia

o 26.1t.20II - Certyfikat ,,Certified Clinical Densitometrist (CCD)" wydany przezThe

International S o ciety for Clinical Densitometry

o 02.03.2013 - Egzamlnw dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta w zakresieLRZ

(lekarz wykonującyprocedury w zakresie radiologii zabiegowej), UM w Lublinie

o 15.08.2015 - Certyfikat ,,Good Clinical Practices" wydany przęz NIDA Clinical

Trials Network

o 15.11.2016 - Certyfikat ,,Good Clinical Practice for Clinical Research Investigators

wydany przez Barnett Education Services"

bibliometryczne podsumowanie osiągnięć naukowych

Sumaryczny impactfactor wedłag listy Journal Citation Repońs (JCR) zgodnie z rokiem

opublikowania: IF:86.888 (540 KBN/NINiS) ;

z uwzględnieniem publikacji z adziałem autora w badaniach wieloośrodkowych:

IB:146.446 (590 KBN/NINiS)

Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS) z 136 (bez autocytowań)

Index Hirscha według bazy Web of Science (WoS): 3

Liczba cytowań pub|ikacji według bazy Scopus: 152 (bez autocytowań)

Index Hirscha według bazy Scopus: 3

dr n. med. Tomasz Blicharski
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