
dr  n. farm. M. A. Hawrył                                                          Załącznik 2 – autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych 

 

1 
 

 

 

 

 

 

AUTOREFERAT 

 

 

Mirosław Adam Hawrył 

 

Zakład Chemii Nieorganicznej, Katedra Chemii 

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

 

 

 

Lublin 2017 



dr  n. farm. M. A. Hawrył                                                          Załącznik 2 – autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych 

 

2 
 

Spis treści 

1. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne – z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania 

oraz tytułu rozprawy doktorskiej ..................................................................................................................... 3 

2. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych / artystycznych ........................ 3 

3. Osiągnięcie wynikające z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) ......................................... 3 

3.1. Tytuł osiągnięcia naukowego ................................................................................................................ 3 

3.2. Cykl publikacji stanowiących podstawę ubiegania się o stopień doktora habilitowanego ..................... 4 

3.3. Cel osiągnięcia naukowego, wyniki, podsumowanie i wnioski .............................................................. 7 

3.3.1. Cel osiągnięcia naukowego ............................................................................................................ 7 

3.3.2. Omówienie wyników stanowiących podstawę habilitacji............................................................... 8 

Chromatografia cienkowarstwowa (TLC) [H-I] ..................................................................................... 8 

Dwukierunkowe techniki planarne (2D-TLC) [H-II, H-III, H-IV] ............................................................ 11 

Mikrochromatografia cienkowarstwowa (mikro-TLC i mikro-2D-TLC) [H-V, H-VI, H-VII, H-VIII, H-IX] . 15 

Wysokosprawna kolumnowa chromatografia cieczowa (HPLC) [H-X] ................................................ 24 

Chromatografia gazowa (GC) [H-XI] ................................................................................................... 26 

3.3.3. Podsumowanie ............................................................................................................................ 30 

4. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych .......................................................................... 31 

4.1. Osiągnięcia naukowo-badawcze przed uzyskaniem stopnia doktora nauk farmaceutycznych ............. 31 

4.2. Osiągnięcia naukowo-badawcze po uzyskaniu stopnia doktora nauk farmaceutycznych .................... 35 

Klasyczna chromatografia cienkowarstwowa (TLC) i dwukierunkowa chromatografia 

cienkowarstwowa (2D-TLC) ............................................................................................................... 35 

Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) ............................................................................. 40 

Lipofilowość ....................................................................................................................................... 41 

Literatura ....................................................................................................................................................... 43 

 

 

 



dr  n. farm. M. A. Hawrył                                                          Załącznik 2 – autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych 

 

3 
 

1. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne – z podaniem nazwy, miejsca i 

roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej 

Dyplom magistra farmacji – 1994 r. Akademia Medyczna w Lublinie, dyplom magistra 

farmacji na podstawie pracy magisterskiej pt. „Ocena sprawności wybranych układów 

chromatografii cienkowarstwowej przy zastosowaniu nowej komory DS-MP” wykonanej w 

Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej z Pracownią Chemii Fizycznej 

pod kierunkiem dr Tadeusza Dzido. 

Dyplom doktora nauk farmaceutycznych – 2001 r. Akademia Medyczna w Lublinie na 

podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Badanie układów chromatografii cienkowarstwowej 

(TLC) pod kątem poprawy ich efektywności rozdzielenia” wykonanej pod kierunkiem prof. 

dr hab. Edwarda Soczewińskiego w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej. 

2. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych / 

artystycznych 

1993 – 1994 r. – asystent stażysta w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i 

Analitycznej z Pracownią Chemii Fizycznej Akademii Medycznej w Lublinie 

1994 – 2003 r. - Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej z Pracownią Chemii 

Fizycznej Akademii Medycznej w Lublinie na etacie asystenta 

2003 – 2008 r. – Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej z Pracownią Chemii 

Fizycznej Akademii Medycznej w Lublinie na etacie adiunkta 

Od 2008 r  - nadal – Zakład Chemii Nieorganicznej, Katedra Chemii, Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie na etacie adiunkta 

3. Osiągnięcie wynikające z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki 

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

3.1. Tytuł osiągnięcia naukowego  

Optymalizacja układów chromatograficznych w izolacji, analizie, badaniu aktywności 

antyoksydacyjnej oraz konstrukcji odcisków palca („fingerprint”) wybranych 

substancji roślinnych 
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Uzyskane osiągnięcia naukowe, stanowiące podstawę habilitacji, zostały 

przedstawione w monotematycznym cyklu jedenastu prac opublikowanych w czasopismach 

międzynarodowych w latach 2011-2016. Łączny współczynnik oddziaływania (IF) 

wymienionych prac wynosi: 14,370, łączna punktacja MNiSW wynosi: 211 pkt.   

 

3.2. Cykl publikacji stanowiących podstawę ubiegania się o stopień doktora 

habilitowanego 

H-IM. A. Hawrył, A. Hawrył, R. Świeboda, M. Niemiec, M. Waksmundzka-Hajnos, 

Thin-layer chromatography and chemometric analysis in the fingerprinting of selected 

Scutellaria  species., J. Planar Chromatogr. 2016 vol. 29 nr 4 s. 256-263. 

Impact factor 0,611; 15 punktów MNiSW 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na tym, iż jestem współautorem koncepcji pracy, 

zaplanowałem doświadczenia, wykonałem procedury optymalizacyjne, zredagowałem pracę  

i przygotowałem ją do druku (autor do korespondencji). Mój udział procentowy wynosi 70%. 

 

H-II M. A. Hawrył, M. Waksmundzka-Hajnos, Two-dimensional thin-layer 

chromatography of selected Polygonum sp. extracts on polar-bonded stationary 

phases., J. Chromatogr. A 2011 vol. 1218 nr 19 s. 2812-2819. 

Impact factor 4,531; 32 punkty MNiSW 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na tym, iż jestem współautorem koncepcji pracy, 

zaplanowałem doświadczenia, wykonałem procedury optymalizacyjne, opracowałem wyniki, 

częściowo zredagowałem pracę i przygotowałem ją do druku. Mój udział procentowy wynosi 80%. 

 

H-III  M. A. Hawrył, R. Nowak, M. Waksmundzka-Hajnos, R. Świeboda, M. 

Robak, Two-dimensional thin layer chromatographic separation of phenolic 

compounds from  Eupatorium cannabinum  extracts and their antioxidant 

activity., Med. Chem. 2012 vol. 8 nr 1 s. 118-131.  

Impact factor 1,373; 20 punktów MNiSW 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na tym, iż jestem współautorem koncepcji pracy, 

zaplanowałem doświadczenia, wykonałem procedury optymalizacyjne, opracowałem wyniki, 

zredagowałem pracę i przygotowałem ją do druku (autor do korespondencji). Mój udział procentowy 

wynosi 70% 

. 

H-IV  M. A. Hawrył, R. Nowak, M. Waksmundzka-Hajnos, Two-dimensional thin-

layer chromatographic determination of phenolic antioxidants from Eupatorium 

cannabinum extracts on cyano-bonded polar stationary phases., J. Planar 

Chromatogr. 2012 vol. 25 nr 5 s. 394-402.  
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Impact factor 0,955; 20 punktów MNiSW 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na tym, iż jestem współautorem koncepcji pracy, 

zaplanowałem doświadczenia, wykonałem procedury optymalizacyjne, opracowałem wyniki, 

częściowo zredagowałem pracę i przygotowałem ją do druku. Mój udział procentowy wynosi 70%. 

 

H-V M. A. Hawrył, M. Niemiec, M. Waksmundzka-Hajnos, Micro-two-

dimensional TLC in serach of selected Mentha sp. extracts for their composition and 

antioxidative activity., J. Planar Chromatogr. 2013 vol. 26 nr 2 s. 141-146.  

Impact factor 0,670; 15 punktów MNiSW 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na tym, iż jestem współautorem koncepcji pracy, 

zaplanowałem doświadczenia, wykonałem procedury optymalizacyjne, opracowałem wyniki, 

częściowo zredagowałem pracę i przygotowałem ją do druku. Mój udział procentowy wynosi 75%. 

 

H-VI M. A. Hawrył, M. Niemiec, K. Słomka, M. Waksmundzka-Hajnos, G. 

Szymczak, Two-dimensional micro-TLC phenolic fingerprints of selected Mentha sp. 

on cyano-bonded polar stationary phase., J. Chromatogr. Sci. 2016 vol. 54 nr 1 s. 64-

69. 

Impact factor 1,320; 20 punktów MNiSW 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na tym, iż jestem współautorem koncepcji pracy, 

zaplanowałem doświadczenia, wykonałem procedury optymalizacyjne, opracowałem wyniki, 

zredagowałem pracę i przygotowałem ją do druku (autor do korespondencji). Mój udział procentowy 

wynosi 75%. 

 

H-VII M. A. Hawrył, M. Niemiec, K. Słomka, M. Waksmundzka-Hajnos, G. 

Szymczak, Micro-2D-TLC separation of phenolics in some species of mint and their 

fingerprints on diol bonded polar stationary phase., Acta Chromatogr. 2016 vol. 28 nr 

1 s. 119-127. 

Impact factor 0,550; 15 punktów MNiSW 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na tym, iż jestem współautorem koncepcji pracy, 

zaplanowałem doświadczenia, wykonałem procedury optymalizacyjne, opracowałem wyniki, 

zredagowałem pracę i częściowo przygotowałem ją do druku. Mój udział procentowy wynosi 70%. 

 

H-VIII M. A. Hawrył, R. Świeboda, A. Hawrył, M. Niemiec, K. Stępak, M. 

Waksmundzka-Hajnos, G. Szymczak, Micro two-dimensional thin-layer 

chromatography and chemometric analysis of essential oils from 
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selected Mentha species and its application in herbal fingerprinting., J. Liq. 

Chromatogr. Relat. Technol. 2015 vol. 38 nr 20 s. 1794-1801. 

Impact factor 0,669; 15 punktów MNiSW 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na tym, iż jestem współautorem koncepcji pracy, 

zaplanowałem doświadczenia, wykonałem procedury optymalizacyjne, opracowałem wyniki, 

zredagowałem pracę i przygotowałem ją do druku (autor do korespondencji). Mój udział procentowy 

wynosi 70%. 

 

H-IX M. A. Hawrył, M. Waksmundzka-Hajnos, Micro 2D-TLC of selected plant 

extracts in screening of their composition and antioxidative 

properties., Chromatographia 2013 vol. 76 nr 19-20 s. 1347-1352.  

Impact factor 1,370; 20 punktów MNiSW 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na tym, iż jestem współautorem koncepcji pracy, 

zaplanowałem doświadczenia, wykonałem procedury optymalizacyjne, opracowałem wyniki, 

zredagowałem pracę i przygotowałem ją do druku (autor do korespondencji). Mój udział procentowy 

wynosi 85%. 

 

H-X M. A. Hawrył, HPLC-diode array detector fingerprints of various Mentha 

species., J. AOAC Int. 2014 vol. 97 nr 5 s. 1268-1273. 

Impact factor 1,120; 25 punktów MNiSW 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na tym, iż jestem współautorem koncepcji pracy, 

zaplanowałem doświadczenia, wykonałem procedury optymalizacyjne, wykonałem eksperymenty, 

opracowałem wyniki, zredagowałem pracę i przygotowałem ją do druku (autor do korespondencji). 

Mój udział procentowy wynosi 100%. 

 

H-XI M. A. Hawrył, K. Skalicka-Woźniak, R. Świeboda, M. Niemiec, K. Stępak, 

M. Waksmundzka-Hajnos, A. Hawrył, G. Szymczak, GC-MS fingerprints of mint 

essentials oils. Open Chem. 2015 vol. 13 nr 1 s. 1326-1332. 

Impact factor 1,207; 14 punktów MNiSW 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na tym, iż jestem współautorem koncepcji pracy, 

zaplanowałem doświadczenia,, częściowo opracowałem wyniki, zredagowałem pracę i przygotowałem 

ją do druku (autor do korespondencji). Mój udział procentowy wynosi 65%. 
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3.3. Cel osiągnięcia naukowego, wyniki, podsumowanie i wnioski  

3.3.1. Cel osiągnięcia naukowego 

Celem moich badań była optymalizacja układów chromatograficznych (TLC, HPLC i 

GC) w analizie wybranych substancji roślinnych w celu uzyskanie jak najlepszej 

selektywności i sprawności rozdzielenia związków pochodzenia naturalnego. Drugim 

aspektem pracy było zastosowanie metod chemometrycznych w konstrukcji „odcisków palca” 

substancji roślinnych w celu ich identyfikacji i określenia podobieństw i różnic w ich 

składzie. Zajmowałem się również określaniem aktywności przeciwutleniającej wybranych 

substancji roślinnych. 

Metody chromatograficzne są obecnie jedną z grup metod analitycznych najchętniej i 

najczęściej stosowanych w analizie chemicznej i znajdują szerokie zastosowanie szczególnie 

w analizie substancji o skomplikowanym składzie, zawierających dużą różnorodność 

związków chemicznych, często o podobnej strukturze (analogi strukturalne), których 

rozdzielenie i analiza często stanowi duży problem analityczny. Substancje roślinne stanowią 

właśnie jeden z takich problemów, gdzie metody chromatograficzne są szczególnie przydatne 

ze względu na ich uniwersalność (preparatyka, rozdzielanie, analiza jakościowa, ilościowa, 

możliwości badania właściwości fizykochemicznych analitów, szczególnie właściwości 

antyoksydacyjnych oraz możliwości zastosowania w badaniach chemotaksonomicznych 

substancji roślinnych). 

Rośliny lecznicze mogą zawierać setki substancji farmakologicznie czynnych. Chociaż 

ich stężenia często są niewielkie, mogą być ważne z farmakologicznego punktu widzenia ze 

względu na synergistyczne działanie poszczególnych substancji. W przypadku określania 

całkowitego składu substancji roślinnych, chromatografia w połączeniu z odpowiednią 

metodą detekcji jest potężnym narzędziem w rozdzielaniu poszczególnych związków oraz 

określaniu indywidualnego, charakterystycznego profilu próbki, nazywanego „odciskiem 

palca” (fingerprint). Odciski palca substancji roślinnych mogą być konstruowane z kilku 

powodów: w celu przeprowadzenia kontroli jakości, analizy poszczególnych grup substancji 

czy też analizy próbki roślinnej jako całości. 

W analizie fingerprint materiału roślinnego wykorzystuje się różne techniki 

chromatograficzne, z których chromatografia cienkowarstwowa (TLC), wysokosprawna 

kolumnowa chromatografia cieczowa (HPLC) oraz chromatografia gazowa (GC) są 

najczęściej stosowane. 

W badaniach, które przeprowadziłem wyróżnić można trzy główne aspekty: 
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1. Optymalizacja układów chromatografii cienkowarstwowej klasycznej [H-I] oraz 

dwukierunkowej [H-II, H-III, H-IV] w analizie substancji pochodzenia naturalnego z 

zastosowaniem metod chemometrycznych w opracowaniu wyników oraz badaniu 

aktywności antyoksydacyjnej ekstraktów roślinnych. 

2. Możliwości wykorzystania mikrochromatografii cienkowarstwowej w analizie i 

konstrukcji „fingerprint” substancji roślinnych [H-V, H-VI, H-VII, H-VIII, H-IX]. 

3. Wysokosprawna chromatografia cieczowa i chromatografia gazowa jako narzędzia w 

analizie substancji roślinnych i możliwości ich wykorzystania w analizie „fingerprint” 

związków naturalnych [H-X, H-XI]. 

 

3.3.2. Omówienie wyników stanowiących podstawę habilitacji 

Chromatografia cienkowarstwowa (TLC) [H-I] 

Chromatografia cienkowarstwowa jest techniką łatwo dostępną i często jest 

wykorzystywana do szybkiego screeningu próbek w celu identyfikacji produktów roślinnych 

oraz różnicowania podobnych do siebie gatunków roślin [Chen, 1999; Dendle, Touwaide, 

2008; Mander, Liu, 2010]. Jedną z największych zalet chromatografii cienkowarstwowej jest 

jej elastyczność w optymalizacji parametrów rozdzielenia, takich jak dozowania próbek, 

rozwijania chromatogramów, dokumentacji wyników oraz derywatyzacji, chociaż jej 

zastosowanie w analizie oraz kontroli jakości materiałów roślinnych bywa ograniczone ze 

względu na stosunkowo niską odtwarzalność i czułość, wysokie stężenie substancji potrzebne 

do detekcji oraz „półilościową” naturę metody. [Newman, Cragg, 2007; Fujii i wsp., 1983; 

Miller i wsp., 1973]. Kilka parametrów w TLC jest trudnych do precyzyjnej kontroli: 

dozowanie próbek, skład par w komorze chromatograficznej, niestabilne barwy w przypadku 

wywoływania odczynnikami chromogennymi. Pomimo jednak swoich wad, TLC nadal jest 

często wykorzystywana ze względu na łatwą dostępność, mało skomplikowaną obsługę 

komór chromatograficznych, możliwość analizowania wielu próbek w tym samym czasie, 

stosunkowo niskie koszty rozpuszczalników i aparatury. 

Obecne prace i modyfikacje techniki TLC dotyczą głównie wzrostu jej 

powtarzalności, rozdzielczości oraz czułości. W połączeniu z metodami cyfrowej wizualizacji 

oraz dokumentacji wyników, metoda TLC stała się ważnym narzędziem w identyfikacji 

produktów roślinnych. Wysokosprawna chromatografia cienkowarstwowa (HPTLC), w której 

stosowane są  złoża o mniejszej w porównaniu do klasycznej TLC średnice ziaren, zapewnia 
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większą sprawność układów chromatograficznych, a co za tym idzie poprawia odtwarzalność 

oraz czułość oznaczeń. [Strobel i wsp., 1994; Phillipson, Handa, 1976; Datta, Srivastava, 

1997]. Zastosowanie densytometrii znacznie polepszyło wyniki oznaczeń ilościowych, a 

stosowanie różnych modyfikacji metody (np. mikroemulsyjna TLC, dwukierunkowa TLC, 

TLC z łączonymi warstwami adsorbentów – graft-TLC) pozwala na poprawę efektywności 

rozdzielenia jak również na rozdzielanie większej liczby składników w czasie jednego 

procesu chromatograficznego. Ponadto zautomatyzowano proces rozwijania oraz suszenia i 

wywoływania płytek chromatograficznych (AMD, PMD), co spowodowało ograniczenie 

błędów powodowanych przez czynnik ludzki. 

W pracy H-I przeprowadziłem eksperymenty na płytkach chromatograficznych 

pokrytych żelem krzemionkowym oraz związaną cyjanopropylową fazą stacjonarną (CN). 

Optymalizacja polegała na dobraniu najbardziej selektywnych faz ruchomych gwarantujących 

najlepsze rozdzielenie piętnastu badanych substancji testowych (flawonoidów i kwasów 

fenolowych) występujących w siedmiu gatunkach tarczyc (Scutellaria sp.), przy czym na 

płytkach z żelem krzemionkowym stosowano niewodne fazy ruchome, natomiast na płytkach 

z cyjanopropylową fazą stacjonarną stosowano zarówno eluenty niewodne, jak i wodne. 

Ekstrakcję substancji roślinnych przeprowadziłem metodą Soxhleta używając do tego celu 

dichlorometanu oraz metanolu. Analizie poddałem oba typy ekstraktów i na podstawie zdjęć 

chromatogramów cienkowarstwowych określiłem ich skład porównując wartości 

współczynników RF wzorców i plamek występujących na chromatogramach. Wstępna analiza 

składu pokazała dość istotne różnice między poszczególnymi roślinami. 

W celu pełniejszej charakterystyki składu oraz wykazania różnic pomiędzy 

poszczególnymi gatunkami tarczyc przeprowadziłem analizę chemometryczną na podstawie 

otrzymanych zdjęć chromatogramów cienkowarstwowych. Obliczyłem miary podobieństwa 

(współczynnik korelacji Pearsona, determinacji, kongruencji, odległość euklidesową, 

Manhattan oraz Czebyszewa), których wartości pokazują podobieństwa i różnice między 

poszczególnymi próbkami.  

Mimo, że metodą jednokierunkowej TLC z zastosowaniem analizy chemometrycznej 

nie jest możliwe jednoznaczne potwierdzenie podobieństw i różnic między poszczególnymi 

ekstraktami, to jednak wstępna analiza tą metodą daje dużą ilość informacji na temat składu 

poszczególnych analitów oraz pozwala na wstępne wnioski dotyczące podobieństw 

poszczególnych gatunków. W pracy H-I potwierdziłem podobieństwa składu dwóch 

ekstraktów z tego samego gatunku (Scutellaria altissima L.) zebranych z różnych stanowisk 

zarówno w przypadku wyciągów metanolowych, jak i dichlorometanowych. Wyniki z 
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zastosowaniem żelu krzemionkowego jako fazy stacjonarnej pokazują, że w tym przypadku 

są one rozbieżne. Natomiast w przypadku fazy cyjanopropylowej wartości współczynnika 

korelacji R (0,77 < R < 0,99), współczynnika R
2
 (0,70 > R

2
 > 0,98) oraz współczynnika 

kongruencji (cos) (0,91 <  cos < 0,99) mają wysokie wartości. 

Wartości odległości euklidesowej, Manhattan oraz Czebyszewa również potwierdzają 

podobieństwa dwóch ekstraktów z Scutellaria altissima L., zarówno w przypadku ekstraktów 

dichlorometanowych (wodna i niewodna faza ruchoma), jak i metanolowych (eluent wodny). 

Podobieństwa składu wykazano również dla S. altissima oraz S. woronowii przez obliczenie 

R, R
2
, współczynnika kongruencji oraz odległości Manhattan i euklidesowej w przypadku 

ekstraktów dichlorometanowych i niewodnej fazy ruchomej, natomiast wszystkie miary 

potwierdzają to podobieństwo dla ekstraktów metanolowych i wodnej fazy ruchomej. Dla 

ekstraktów metanolowych (zarówno wodny, jak i niewodny eluent) oraz dichlorometanowych 

(eluent niewodny) wszystkie miary podobieństwa (zarówno współczynniki, jak i odległości) 

potwierdzają podobieństwo między S. barbata oraz S. altissima. Podobieństwo między S. 

baicalensis i S. alpina zostało potwierdzone w przypadku ekstraktów dichlorometanowych 

przez wszystkie miary podobieństwa oraz odległości, natomiast w przypadku ekstraktów 

metanolowych podobieństwo zostało wykazane dla S. albida i S. rubicunda zarówno dla faz 

ruchomych wodnych, jak i niewodnych. 

Poza obliczeniem miar i odległości pokazujących podobieństwa i różnice między 

poszczególnymi gatunkami tarczyc, zastosowałem również analizę głównych składowych 

(PCA) przy pomocy oprogramowania PCA Mollegro. 

Podobnie jak w przypadku obliczeń miar podobieństwa, tak i w przypadku analizy 

PCA wyniki uzyskane dla żelu krzemionkowego nie spełniają oczekiwań i z wykresów PC2 

vs. PC1 wynika, że tylko S. alpina różni się składem od pozostałych tarczyc, natomiast 

wszystkie inne są do siebie podobne (brak zróżnicowania składu). W przypadku płytek z 

cyjanopropylową fazą stacjonarną wektory są bardziej rozproszone i z analizy wykresów PC2 

vs. PC1 wynika, że poszczególne punkty odpowiadające ekstraktom z różnych gatunków 

tarczyc można podzielić na 3 grupy, szczególnie w przypadku niewodnej fazy ruchomej. 

Pierwsza grupę stanowią: S. barbata, i 2 ekstrakty z S. altissima, drugą grupę stanowią: S. 

rubicunda, S.albida oraz S. woronowii, natomiast trzecią: S. baicalensis i S. alpina. W 

przypadku eluentu wodnego ekstrakty S. baicalensis i S. alpina także różnią się od innych, ale 

punkt odpowiadający S. rubicunda jest oddalony od innych. Różnice występują dla 

ekstraktów metanolowych, i tak dla niewodnej fazy ruchomej S. alpina różni się znacznie od 

pozostałych, S. baicalensis i S. woronowii są podobne, natomiast punkty odpowiadające 
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pozostałym ekstraktom (S. rubicunda, S.albida, S. barbata, oba ekstrakty z S. altissima)  

tworzą osobną grupę. W przypadku wodnej fazy ruchomej S. baicalensis różni się od 

pozostałych, natomiast inne punkty tworzą 3 grupy: pierwszą - S. rubicunda, S. barbata, oba 

ekstrakty z S. altissima, drugą – S. albida  i  S. woronowii, trzecią – ekstrakt z S. alpina. 

 

Dwukierunkowe techniki planarne (2D-TLC) [H-II, H-III, H-IV] 

W analizie substancji roślinnych mogą być stosowane następujące wielokierunkowe 

techniki chromatografii cienkowarstwowej: 

- klasyczna dwukierunkowa chromatografia cienkowarstwowa – rozwijanie na tym samym 

adsorbencie z eluentami charakteryzującymi się różną siłą elucji i selektywnością lub 

rozwijanie na płytkach dwufazowych z jedną lub kilkoma różnymi fazami ruchomymi, 

- ukierunkowana lub selektywna 2D-TLC – po pierwszym rozwinięciu chromatogramu, tylko 

wybrane plamki są poddawane dalszej analizie, 

- modulowana 2D-TLC – najpierw płytka jest rozwijana eluentami o malejącej sile elucji, a 

następnie w drugim kierunku jest ona rozwijana kilkakrotnie mieszaniną eluentów o innej 

selektywności i stałej sile elucji, 

- chromatografia planarna z łączonymi adsorbentami (graft-TLC) – w metodzie tej, częściowo 

rozdzielone w pierwszym kierunku substancje, są przenoszone na inny adsorbent za pomocą 

rozpuszczalnika o dużej sile elucji (zwykle jest to metanol) i następnie chromatogram jest 

rozwijany w drugim kierunku, 

- połączenie metod MD – PC – połączenie co najmniej dwóch metod wymienionych powyżej, 

- połączenie „on-line” dwóch technik chromatograficznych – np. wysokociśnieniowej 

chromatografii cienkowarstwowej w normalnym układzie faz (NP-OPLC) z chromatografią 

cienkowarstwową lub wysokosprawną chromatografią kolumnową w odwróconym układzie 

faz (RP-TLC lub RP-HPLC), chromatografią gazową (GC) w pierwszym kierunku z 

chromatografią cienkowarstwową w normalnym układzie faz (NP-TLC) w drugim kierunku 

rozwijania. 

Dwukierunkowa chromatografia cienkowarstwowa (2D-TLC) jest szeroko stosowana 

w analizie substancji pochodzenia naturalnego ze względu na kilka zalet: 

- w drugim kierunku rozwijania może być zastosowana nieograniczona liczba „kolumn”: 

wielokierunkowa TLC jest jedyną wielokierunkową techniką rozdzielczą, w której wszystkie 

substancje po pierwszym rozdzieleniu (w pierwszym kierunku) mogą być rozdzielane w 

drugim kierunku [Nyiredy, 2001], 
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- jest jedną z najprostszych metod, która może być realizowana bez skomplikowanej 

aparatury (potrzebnej np. w technice LC-LC), 

- płytka chromatograficzna jest używana jednokrotnie, nie ma problemu z substancjami silnie 

adsorbującymi się, nie jest potrzebna skomplikowana procedura wstępnego przygotowania i 

oczyszczania próbek, 

- w zasadzie nie ma ograniczeń w wyborze faz ruchomych, faza po pierwszym rozwinięciu 

chromatogramu cienkowarstwowego jest całkowicie odparowywana (usuwana) z cienkiej 

warstwy, 

- wiele metod detekcji pozwala na analizę szerokiego spektrum substancji, 

- wyniki są łatwe do przedstawienia i udokumentowania. 

 Dwukierunkowa klasyczna chromatografia cienkowarstwowa (2D-TLC) umożliwia 

stosowanie różnych typów faz ruchomych (wodnych lub niewodnych) w zależności od 

zastosowanej fazy stacjonarnej. Płytki pokryte żelem krzemionkowym z reguły 

wykorzystywane są w chromatografii w normalnych układach faz (NP) (z eluentem 

niewodnym), natomiast płytki z polarnymi związanymi fazami stacjonarnymi umożliwiają 

stosowanie zarówno układów NP, jak również RP (z fazami ruchomymi zawierającymi 

wodę). Uzyskane dzięki temu różnice selektywności (tzw. układy ortogonalne) pozwalają na 

pełniejsze rozdzielenie skomplikowanych mieszanin pochodzenia naturalnego, pełniejsze 

określenie ich składu oraz pokazanie różnic i podobieństw między nimi. W pracach H-II, H-

III oraz H-IV wykorzystałem płytki ze związaną fazą cyjanopropylową oraz diolową w celu 

analizy wybranych substancji roślinnych, porównania ich składu jakościowego pod względem 

zawartości substancji fenolowych oraz określenia właściwości antyoksydacyjnych. 

Rdestowiec japoński (Polygonum cuspidatum L.), zwany potocznie rdestem japońskim 

lub ostrokończystym jest rośliną leczniczą, która ze względu na swój bogaty skład 

(resweratrol, polidatyna, naftochinony, hydroksystylbeny, bioflawonoidy, fitosterole, 

polifenole, antrachinony, apigenina, luteolina, kwercetyna, kemferol) jest wykorzystywana w 

leczeniu bardzo wielu schorzeń, takich jak: choroba wieńcowa, cukrzyca, nadciśnienie, stany 

zapalne żył, miażdżyca, zaburzenia krążenia obwodowego, zakrzepy, fitoterapia 

nowotworów, choroby autoimmunologiczne, zaparcia, atonia jelit, zatrucia, kuracje 

odtruwające, otyłość, zaburzenia pamięci, wirusowe zapalenie wątroby, marskość wątroby, 

choroba Alzheimera, zespół zimnych dłoni i stóp, menopauza, przerost gruczołu krokowego, 

stany zapalne i infekcje układu moczowego oraz płciowego (w mieszankach), stres, depresja, 

rekonwalescencja po przebyciu chorób zakaźnych, przewlekłe choroby skóry na tle zaburzeń 

metabolicznych, profilaktyka i leczenie kandydiozy (Candida), choroby pasożytnicze, stany 
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zapalne rogówki, tęczówki i naczyniówki, zaćma, dychawica oskrzelowa, stany zapalne 

piersi. 

Ziele rdestowca ma zastosowanie jako środek moczopędny, odtruwający, 

wazoprotekcyjny i regulujący przemianę materii. Nie działa przeczyszczająco. 

Rdest ostrogorzki (Polygonum hydropiper L.) posiada wiele związków czynnych 

miedzy innymi: garbniki, gorycze, olejek eteryczny, glikozydy, kwasy oraniczne, witaminę C. 

Wyciągi z ziela rdestu ostrogorzkiego uszczelniają i wzmacniają naczynia krwionośne, 

likwidują biegunki, działają silnie przeciwkrwotocznie – hemostatycznie, lekko narkotycznie i 

wyraźnie przeciwbólowo. Rdest działa przeciwzapalnie, ściągające i przeciwkrwotocznie 

dlatego właśnie szczególnie  poleca się go stosować w przypadku występowania krwawień w 

przewodzie pokarmowym, zbyt długich i obfitych miesiączek, a także krwawień z macicy.  

Wykorzystywany jest także do hamowania krwotoków z nosa  czy hamowania krwawień 

powstałych w wyniku ran na skórze. Ponadto flawonoidy zawarte w surowcu działają 

żółciopędnie, moczopędnie, przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo, a garbniki – odkażająco. 

Przeprowadziłem optymalizację układów chromatografii jednokierunkowej przy 

użyciu płytek chromatograficznych pokrytych związaną polarną fazą cyjanopropylową i 

niewodnych (różne stężenia propan-2-olu i n-heptanu oraz octanu etylu i n-heptanu) oraz 

wodnych (różne stężenia metanolu i wody) faz ruchomych [H-II]. Na podstawie danych 

retencyjnych substancji wzorcowych (13 substancji – flawonoidów, kwasów fenolowych, 

katechin oraz resweratrolu), otrzymanych dla różnych stężeń rozpuszczalników polarnych w 

fazach ruchomych,  wykreowałem wykresy zależności RF układu niewodnego vs. RF układu 

wodnego (przebadałem łącznie 55 układów chromatograficznych), dla których obliczyłem 

parametry linii korelacyjnych (linii trendu) oraz wartości współczynników korelacji dla 

każdej pary eluentów. W układach ortogonalnych największe zastosowanie mają układy, 

które najbardziej różnią się selektywnością, przy jednoczesnym najlepszym rozdzieleniu 

analizowanych związków. Na podstawie współczynników korelacji linii trendu dla 

poszczególnych wykresów wybrałem 2 układy charakteryzujące się najmniejszymi 

wartościami współczynnika R
2
 i te pary eluentów zastosowałem do rozdzielania ekstraktów z 

dwóch badanych roślin. Wyniki rozdzielenia przedstawiłem w postaci zdjęć płytek 

chromatograficznych, wykresów zależności RF vs. RF oraz trójwymiarowych obrazów płytek 

generowanych na podstawie densytogramów za pomocą programu ImageJ. 

Przeprowadzone w pracy eksperymenty pozwalają zidentyfikować na płytkach szereg 

związków: w przypadku P. hydropiper są to kemferol, kwercetyna, rutyna, kwas kawowy, 

kwas chlorogenowy, kwas p-kumarowy, katechina i epikatechina, natomiast w przypadku P. 
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cuspidatum zidentyfikowałem następujące substancje: kemferol, kwercetyna, rutyna, 

hiperozyd, kwas galusowy, kwas chlorogenowy, kwas p-kumarowy, katechina, epikatechina 

oraz resweratrol. Spośród zidentyfikowanych związków czynnych aktywność 

antyoksydacyjną po wywołaniu płytek za pomocą 2,2’-difenylo-1-pikrylhydrazylu (DPPH) 

wykazują: kemferol, kwercetyna, rutyna, kwas galusowy i kwas p-kumarowy. 

W kolejnych 2 pracach [H-III, H-IV] skoncentrowałem się na możliwościach 

optymalizacji układów dwukierunkowej chromatografii cienkowarstwowej w analizie 

ekstraktów z ziela i kwiatu sadźca konopiastego (Eupatorium cannabinum L.).  

Sadziec konpiasty posiada charakterystyczne glikozydy (eupatoryna, eupatopikryna), 

sterole (eupatorol, taraksasterol), saponiny, substancję goryczową euparynę, flawonoidy 

(rutyna), garbniki, żywice. Nowsze badania wykazały też obecność alkaloidów 

pirolizydynowych  i laktonów seskwiterpenowych. Jest to ceniony i pomocny lek w 

chorobach kobiecych i reumatycznych. Stany zapalne macicy, jajników, jajowodów, 

reumatoidalne i zesztywniające zapalenie stawów, artretyzm – są wskazaniami do stosowania 

sadźca. Surowiec sprawdza się również w profilaktyce i leczeniu kamicy żółciowej, ponadto z 

uwagi na obecność terpenów i fitosteroli w leczeniu przerostu prostaty. 

Ekstrakcję z ziela i kwiatu sadźca przeprowadzono etapowo używając aparatu 

Soxhleta [H-III, H-IV]: pierwszą ekstrakcję wykonano za pomocą eteru naftowego w celu 

wyekstrahowania substancji o charakterze niepolarnym (otrzymano ekstrakt I – z ziela i II – z 

kwiatu), następnie po wysuszeniu, ekstrahowano substancje roślinne za pomocą 70
0
 metanolu 

otrzymując ekstrakt III – z ziela i IV – z kwiatu. Wodno-metanolowe ekstrakty były następnie 

reekstrahowane eterem dietylowym (otrzymano ekstrakt V – z ziela i VI – z kwiatu), 

natomiast wodne ekstrakty po ekstrakcji eterem dietylowym były ekstrahowane octanem etylu 

otrzymując ekstrakt VII – z ziela i VIII – z kwiatu. Wszystkie ekstrakty po odparowaniu do 

sucha pod zmniejszonym ciśnieniem były rozpuszczane w odpowiednich rozpuszczalnikach 

ekstrahujących (eter naftowy, 70
0
 metanol, eter dietylowy i octan etylu) i analizowane 

chromatograficznie. Do analizy stosowałem płytki chromatograficzne pokryte diolową fazą 

stacjonarną [H-III] i cyjanopropylową fazą stacjonarną [H-IV] oraz niewodne (mieszaniny 

ketonu etylowo-metylowego i n-heptanu oraz octanu etylu i n-heptanu [H-III], mieszaniny 

propan-2-olu i n-heptanu oraz octanu etylu i n-heptanu [H-IV]) i wodne (mieszaniny 

metanolu i wody [H-III, H-IV]) fazy ruchome. Układy dwukierunkowe optymalizowałem na 

podstawie danych retencyjnych substancji testowych (zależności RM vs. skład fazy ruchomej)  

dla układów jednokierunkowych. Po wybraniu optymalnych stężeń faz ruchomych dla 

układów niewodnych oraz wodnych, przeprowadziłem symulację rozdzielenia w układach 
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dwukierunkowych poprzez narysowanie zależności RF układu NP vs. RF układu RP. Na 

podstawie wykresów wykreowałem linie korelacyjne (linie trendu) oraz obliczyłem 

współczynniki R
2
 dla każdej pary eluentów (NP – RP). Układy charakteryzujące się 

najmniejszymi wartościami współczynnika R
2
 oraz najlepszą selektywnością wybrałem jako 

układy analityczne do rozdzielania ekstraktów z sadźca konopiastego. 

Po rozdzieleniu i wysuszeniu, płytki chromatograficzne były derywatyzowane 

kilkoma metodami (pod lampą UV przy długości fali  = 254 nm, 366 nm, wywoływane 

odczynnikiem Naturstoffa i oglądane przy długości fali  = 366 nm, spryskiwane DPPH) a 

następnie fotografowane. Dodatkowo z każdej płytki był wykonywany densytogram całej 

powierzchni (90 skanów co 1 mm) w celu wykonania wizualizacji 3D chromatogramów 

cienkowarstwowych. 

W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano dobre rozdzielenie analizowanych 13 

substancji testowych, zarówno na płytkach pokrytych fazą diolową, jak i cyjanopropylową, 

chociaż lepsze rozdzielenie zaobserwowano na płytkach cyjanopropylowych. 

Zidentyfikowano szereg związków biologicznie czynnych występujących w ekstraktach, przy 

czym najbogatszy skład miały wyciągi z ziela. Ekstrakty z kwiatów są uboższe w związki 

fenolowe i co za tym idzie mają również mniejszą aktywność antyoksydacyjną określaną na 

płytkach spryskiwanych DPPH. 

 

Mikrochromatografia cienkowarstwowa (mikro-TLC i mikro-2D-TLC) [H-V, H-VI, H-

VII, H-VIII, H-IX] 

Chromatografia planarna z niewymuszonym za pomocą zewnętrznego ciśnienia 

przepływem fazy ruchomej, w wersji „mikro”, czyli na płytkach chromatograficznych z 

dystansem rozwijania nie przekraczającym 5-7 cm, była przed powstaniem komercyjnie 

dostępnych urządzeń i kolumn do HPLC, jedną z najczęściej wykorzystywanych technik 

rozdzielania [Merkus, 1969; Liwnicz, 1971, Svetashev, Vaskovsky, 1972; Vaskovsky, 

Dembitzky, 1975; Frederiks, Broekhoven, 1978; Geiss, 1987].  
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Zmiany średniej wysokości półki teoretycznej (h) w funkcji odległości migracji (bf): 

A-płytka wysokosprawna, rozwijanie konwencjonalne, B- płytka konwencjonalna , rozwijanie konwencjonalne, C- 

płytka konwencjonalna, rozwijanie wysokociśnieniowe, D- płytka wysokosprawna, rozwijanie wysokociśnieniowe [Poole i 

wsp., 1992] 

 

Jak widać z przytoczonego wykresu dystans rozwijania znacząco wpływa na 

sprawność układów w TLC oraz w HPTLC, a zatem rozwijanie na dystansie 5-7 cm jest 

najbardziej efektywne.  

W przypadku analizy „fingerprint” oraz zastosowań w szybkiej ocenie jakości 

substancji zawierających dużą liczbę związków organicznych, szczególnie w analizie próbek 

biologicznych oraz środowiskowych, nowoczesne techniki planarne oparte na płytkach 

wysokosprawnych (HPTLC) oraz monolitycznych (UTLC) są obecnie uzupełnieniem technik 

kolumnowych, szczególnie HPLC oraz elektroforezy kapilarnej (CE). [Srivastava, 2011]. 

Wzrost zainteresowania mikrochromatografią cienkowarstwową ma bezpośredni 

związek z opracowaniem nowych faz stacjonarnych (w tym np. płytek tzw. zwilżalnych RP-

18W), jak również wyżej wymienionych HPTLC i UTLC. Nie bez znaczenia jest również 

fakt, że w przypadku technik mikro zużycie eluentów jest dużo mniejsze niż w innych 

technikach chromatograficznych (często poniżej 1 ml), co wpisuje się w zasady tzw. zielonej 

chemii („green chemistry”), kładącej szczególny nacisk na opracowywanie procesów 

chemicznych i procedur analitycznych o jak najmniejszej szkodliwości dla środowiska 

naturalnego. Ponadto atrakcyjność chromatografii cienkowarstwowej, w tym mikro-TLC jako 

pełnowartościowej metody analitycznej znacząco wzrosła, głównie za sprawą opracowania 
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szeregu prostych urządzeń sprzęgających, umożliwiających zastosowanie czułych detektorów 

identyfikujących anality w oparciu o różnego rodzaju procesy fizykochemiczne, włączając w 

to również spektrometrię mas. Z powodzeniem udaje się sprzęgać technikę planarną ze 

spektrometrami promieniowania elektromagnetycznego (UV, VIS, IR). Rozdzielone na 

płytkach substancje można analizować metodami spektroskopii ramanowskiej oraz 

technikami analizującymi promieniowanie rozproszone na plamkach analitów. Czułą detekcję 

związków biologicznie czynnych można uzyskać przy pomocy technik fluorescencyjnych 

oraz bioluminescencyjnych, jak również bioautografii. W chwili obecnej istnieje duży wybór 

detektorów spektrometrii mas umożliwiających analizę chromatogramów 

cienkowarstwowych, włączając w to urządzenia z desorpcją próbek przeprowadzaną różnymi 

metodami (matrix-assisted laser desorption/ionizatioon mass spectrometry, TLC-MALDI-MS; 

electron impast ionization mass spektrometry, TLC-EI-MS, desorption electrospray ionization 

mass spectrometry, DESI-MS [Crecelius i wsp., 2004; Jautz, Morlock, 2006; Janecki i wsp. 

2008; Harry i wsp., 2009; Kennedy, Wiseman, 2010; Meisen i wsp., 2010]. Wymienione 

wyżej metody detekcji umożliwiają zastosowanie chromatografii planarnej w badaniach 

złożonych próbek biologicznych ze szczególnym uwzględnieniem badań metabolomicznych 

[Waksmundzka-Hajnos i wsp., 2008, Srivastava, 2011]. 

Ogólnie, nowoczesna wysokosprawna chromatografia cienkowarstwowa, włączając w 

to mikro-TLC, jest doskonałą ilustracją, jak dobrze znana i częściowo zapomniana technika 

może ewoluować i po latach, dzięki postępowi w chromatografii (dotyczącym m. in. faz 

stacjonarnych i metod detekcji) stać się metodą uznaną i powszechnie stosowaną w badaniach 

substancji pochodzenia roślinnego, środowiskowego oraz biologicznego. 

W pracach H-V, H-VI i H-VII przeprowadziłem kompleksową analizę ekstraktów z 

różnych odmian i gatunków mięt. Do analizy zastosowałem dwukierunkową 

mikrochromatografię cienkowarstwową (m-2D-TLC) na płytkach ze związanymi polarnymi 

fazami stacjonarnymi o wymiarach 5 x 5 cm. 

Zastosowanie płytek cyjanopropylowych i diolowych pozwala na optymalizację 

układów ortogonalnych, które znacznie różnią się selektywnością rozdzielenia badanych 

związków fenolowych (zastosowałem eluenty niewodne oraz wodne). Optymalizację układów 

chromatograficznych przeprowadziłem w oparciu o wcześniejsze eksperymenty [H-II] i 

zastosowałem w układach mikrochromatograficznych. Chromatogramy były rozwijane 

dwukierunkowo, a następnie oglądane i fotografowane pod lampą UV przy długościach fali 

254 nm oraz 366 nm. Dodatkowo chromatogramy były wywoływane za pomocą odczynnika 

Naturstoffa i fotografowane przy długości fali 366 nm. Badaniom poddałem 17 [H-V] i 11 
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[H-VI] związków fenolowych występujących w miętach oraz 4 preparaty [H-V] i 12 

preparatów [H-VI] z mięt. Wyboru układów dwukierunkowych dla rozdzielania ekstraktów 

dokonałem w oparciu o zależności RF vs. RF oraz współczynniki korelacji obliczone dla 

symulowanych komputerowo układów dwukierunkowych dla substancji wzorcowych. 

Wszystkie optymalne układy dwukierunkowe pozwoliły na pełne rozdzielenie związków 

bioaktywnych występujących w analizowanych ekstraktach oraz konstrukcję „odcisków 

palca” dla poszczególnych substancji roślinnych. Możliwe było również porównanie ich 

składu jakościowego i zróżnicowanie gatunków między sobą. Potwierdzono jednocześnie 

obecność lub brak poszczególnych związków fenolowych w badanych ekstraktach. 

W ekstrakcie z Mentha x piperita var. Cernolistnaja stwierdzono obecność 

następujących substancji: narynginy, hesperydyny, apigeniny, rutyny, mirycetyny, 

hiperozydu, kwasów: ferulowego, galusowego, chlorogenowego oraz p-kumarowego. W 

ekstrakcie z Mentha x piperita var. Zgadka stwierdzono obecność: narynginy, hesperydyny, 

apigeniny, rutyny, hiperozydu, mirycetyny, akacetyny oraz kwasu chlorogenowego. W 

ekstrakcie z gotowego preparatu ziołowego produkowanego przez Herbapol, stwierdzono 

obecność: narynginy, naryngeniny, hesperydyny, hesperetyny, kwercetyny, rutyny, 

mirycetyny, hiperozydu, akacetyny oraz kwasu galusowego i chlorogenowego, natomiast 

Mentha fix (Herbapol) zawierał: narynginę, naryngeninę, hesperydynę, hesperetynę, flawon, 

apigeninę, mirycetynę, akacetynę oraz kwas galusowy i p-kumarowy. Można zatem 

stwierdzić, że wszystkie chromatogramy mikro-2D-TLC mogą być zastosowane jako „odciski 

palca” badanych substancji roślinnych, ponieważ wykazują różnice w składzie 

poszczególnych surowców. Mentha x piperita var. Zgadka nie zawiera kwasu p-kumarowego 

oraz ferulowego, które to są obecne w Mentha x piperita var. Cernolistnaja. Z kolei w 

Mentha x piperita var. Cernolistnaja nie występuje akacetyna. W Mentha fix występują 

cztery związki niezidentyfikowane, ale brak jest kwasu ferulowego. W zielu z mięty 

(Herbapol) również występują 4 niezidentyfikowane substancje i nie występują tu: 

hesperydyna, kwas p-kumarowy oraz ferulowy. Naryngenina i hesperetyna występują 

zarówno w zielu (Herbapol), jak i fix (Herbapol). W ten sposób można odnaleźć substancje, 

które są markerami, na podstawie których można identyfikować poszczególne substancje 

roślinne [H-V]. 

Ze względu na stosunkowo bogaty skład polifenoli przeprowadziłem również badania, 

mające na celu potwierdzenie aktywności antyoksydacyjnej badanych ekstraktów. Do tego 

celu zastosowałem optymalne układy do rozdzielenia ekstraktów, a następnie płytki 

wywoływałem za pomocą DPPH. Stwierdziłem, że wszystkie badane wyciągi wykazują 
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obecność substancji przeciwutleniających, a w szczególności były to: kwas chlorogenowy, 7-

glukozyd apigeniny, rutyna, hiperozyd, mirycetyna, naryngina oraz hesperydyna [H-V]. 

Stosując taką samą metodykę, jak w pracy [H-V] przeprowadziłem analizę 12 

preparatów roślinnych (10 ekstraktów z różnych gatunków mięt i 2 ekstraktów z gotowych 

mieszanek dwu różnych producentów) [H-VI]. Porównanie obecności lub braku substancji 

wzorcowych w poszczególnych ekstraktach pokazuje różnice w składzie poszczególnych 

gatunków. Wszystkie substancje wzorcowe były obecne w Mentha x piperita var. 

Cernolistnaja oraz Mentha spicata var. crispa. W Mentha aquatica oraz Mentha longifolia ze 

stanowiska naturalnego  nie występuje kwas rozmarynowy. Cztery gatunki: Mentha arvensis, 

Mentha piperita, Mentha x  piperita var. perpeta oraz Mentha spicata nie zawierają rutyny i 

kwasu rozmarynowego. Badałem również skład gotowych preparatów ziołowych (tzw. fix 

dwu różnych producentów). W preparatach tych stwierdzono obecność wszystkich substancji 

wzorcowych z wyjątkiem kwasu rozmarynowego i kawowego (producent 1) oraz z wyjątkiem 

7-glukozydu luteoliny oraz izoroifoliny (producent 2) [H-VI]. 

Dwukierunkową mikrochromatografię cienkowarstwową w normalnych i 

odwróconych układach faz przy zastosowaniu płytek chromatograficznych pokrytych diolową 

fazą stacjonarną użyłem również do wykonania „odcisków palca” dla 11 gatunków i odmian 

mięt oraz 2 gotowych preparatów ziołowych [H-VII]. 

W układach faz normalnych (NP) zastosowałem eluenty niewodne (propan-2-ol i 

octan etylu w mieszaninach z n-heptanem) natomiast w układach faz odwróconych eluenty 

wodne (mieszaniny acetonitrylu z wodą). Optymalizację jednokierunkowych układów 

chromatograficznych przeprowadziłem w oparciu o zależności RM substancji wzorcowych od 

składu faz ruchomych. Po wybraniu optymalnych stężeń faz ruchomych wyznaczyłem 

korelacje między wartościami RF w układach niewodnych i wodnych, i na tej podstawie 

wybrałem optymalne składy faz ruchomych do rozdzielania w układach dwukierunkowych 

(najmniejsze wartości współczynników korelacji). Wykonanie „fingerprint” substancji 

roślinnych tą metodą nie było nigdy wcześniej stosowane w analizie chromatograficznej. 

Układy ortogonalne z najmniejszymi wartościami współczynników korelacji (R) są 

najlepsze do rozdzielania substancji w układach dwukierunkowych, ale nie jest to jedyny 

czynnik, który bierze się pod uwagę. Układy takie dodatkowo muszą spełniać warunek 

odpowiednio dużej selektywności rozdzielenia. Dlatego właśnie podczas optymalizacji takich 

układów bierze się pod uwagę zależności RM (lub RF) rozdzielanych związków od składu fazy 

ruchomej i wybiera się układy najbardziej selektywne oraz charakteryzujące się stosunkowo 

niskimi współczynnikami R. 
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Na podstawie otrzymanych chromatogramów dwukierunkowych (zdjęć wykonanych 

pod lampą UV przy długościach fali 254 nm i 366 nm oraz zdjęć płytek wywołanych 

odczynnikiem Naturstoffa wykonanych pod lampą przy długości fali 366 nm) 

przeprowadziłem analizę składu badanych ekstraktów z różnych gatunków i odmian mięt. 

Zróżnicowanie składu pozwoliło na określenie podobieństw i różnic pomiędzy 

poszczególnymi substancjami roślinnymi. Ponadto chromatogramy dwukierunkowe dają 

informacje o składzie ekstraktów roślinnych oraz mogą być pomocne w ich analizie 

ilościowej, półilościowej oraz w analizie chemotaksonomicznej roślin leczniczych. 

Technikę m-2D-TLC zastosowałem również w analizie olejków eterycznych 

otrzymanych z 10 gatunków i odmian mięt [H-VIII]. Układy chromatograficzne były 

optymalizowane przy zastosowaniu popularnych niewodnych faz ruchomych na płytkach 

chromatograficznych pokrytych żelem krzemionkowym o wymiarach 5 x 5 cm. Olejki 

eteryczne ze wszystkich badanych mięt otrzymałem metodą hydrodestylacji w aparacie 

Derynga. Następnie olejki rozpuściłem w ksylenie otrzymując 10% roztwory, które 

dozowałem na płytki i poddawałem procesowi chromatografii na dystansie 4,5 cm. 

Optymalizacja układów chromatograficznych polegała na wykreśleniu zależności RF 

badanych substancji testowych od składu fazy ruchomej. Badałem 14 związków terpenowych 

występujących w olejkach miętowych: -terpinen, mentofuran, linalol, izopulegol, terpinen-

4-ol, -terpinen, mentol, menton, farnezen, karwon, pulegon, eukaliptol, jasmon oraz limonen. 

Po rozwinięciu chromatogramów płytki były derywatyzowane za pomocą roztworu aldehydu 

anyżowego lub 0,2% roztworu DPPH, a następnie fotografowane. Dodatkowo wykonywałem 

densytogramy ( = 254 nm i 610 nm) całych powierzchni płytek w celu przeprowadzenia 

analizy chemometrycznej [Godarzi i wsp. 2013; Komsta 2012; Gad i wsp. 2013]. Na 

podstawie danych retencyjnych z chromatografii jednokierunkowej obliczyłem współczynniki 

korelacji (R i R
2
) dla układów dwukierunkowych oraz wykreśliłem linie trendu. Opierając się 

na najniższych wartościach współczynnika R
2
 oraz parametrach linii korelacyjnych 

(współczynniki a i b w równaniu y = ax + b najbardziej różne od 1) wybrałem optymalne 

układy dwukierunkowe do rozdzielania mieszaniny wzorców oraz badanych olejków 

eterycznych. Do rozdzielania m-2D-TLC zastosowałem układ: faza stacjonarna – żel 

krzemionkowy, fazy ruchome – I kierunek rozwijania 5% octan etylu + toluen, II kierunek 

rozwijania 15% octan etylu + n-heptan. 

Densytogramy wykonane dla mikrochromatogramów cienkowarstwowych 

wyeksportowałem do plików tekstowych (ASCII) w celu analizy chemometrycznej. Analiza 
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ta była podzielona na 2 części: obliczenie miar podobieństwa oraz analiza głównych 

składowych (PCA). 

Na początku analizy chemometrycznej wszystkie dane z plików tekstowych 

(densytogramów) zostały pogrupowane jako macierz z 90 kolumnami i 1801 wierszami. 

Dalsza obróbka danych była wykonywana za pomocą programu ImageJ (wersja 1.49b). 12 

płytek chromatograficznych (m-2D-TLC) zostało przetransformowanych na 12 obrazków o 

rozmiarach 90x1801 pikseli. Oddzielnie grupowano obrazki płytek skanowanych 

densytometrycznie przy długości fali 254 nm oraz 610 nm (derywatyzowane aldehydem 

anyżowym). W trakcie obróbki obrazów stosowano następujące procedury: 

- odejmowanie linii bazowej (subtract baseline background) używając algorytmu 

iteracyjnego „Fill peak” w celu eliminacji różnic poziomu „0” dla poszczególnych 

płytek 

- zmiana rozmiaru obrazów na 450x450 pikseli 

- redukcja szumów przy użyciu algorytmu Sawitzkiego-Golaya 

- obcięcie obrazów do rozmiaru 400x400 pikseli (odcięcie 5 mm z dwóch boków, 

gdzie występowały szumy) 

- odejmowanie tła za pomocą algorytmu Rolling ball w celu osiągnięcia lepszych 

proporcji między pikami w projekcji 3D. 

 Najważniejszym czynnikiem w analizie „fingerprint” jest wyrównywanie (alignment) 

pików przy użyciu dodatku do programu ImageJ o nazwie bUnwarpJ. Warping był 

przeprowadzony przy użyciu bUnwarpJ w celu uzyskania jak najlepszego dopasowania 

obrazów płytek chromatograficznych. Przeprowadzono optymalizację dwóch parametrów: 

divergence weight i curl weight. W analizie „fingerprint” chromatogramy są zwykle 

dopasowywane do jednego wybranego z całej serii i nazywanego „target”, który posiada 

największy średni współczynnik korelacji z pozostałymi [Daszykowski, Walczak, 2007]. W 

niektórych pracach spotyka się także inne kryterium, a mianowicie największą wartość 

współczynnika korelacji (nazywanego także współczynnikiem podobieństwa – similarity 

index) [Skov i wsp. 2006]. 

Na podstawie powyższych procedur przygotowałem 2 serie projekcji 3D 

przedstawiających dwukierunkowe mikrochromatogramy cienkowarstwowe w celu 

wstępnego porównania składu badanych olejków eterycznych. 

Kolejnym etapem analizy chemometrycznej było obliczenie miar podobieństwa, które 

określają różnice i podobieństwa między poszczególnymi obrazami, a co za tym idzie 

odpowiednimi płytkami chromatograficznymi. Obliczyłem następujące miary podobieństwa: 
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współczynnik determinacji (R
2
), cosinus kąta, odległość euklidesową, odległość Manhattan 

oraz odległość Czebyszewa. Ponadto używając dodatku do programu ImageJ (MS-SSIM) 

[Prieto i wsp. 2009] zostały obliczone: MS-SSIM Zhou Wanga, MS-SSIM luminancja, MS-

SSIM kontrast oraz MS-SSIM struktura. 

Jako dwóch wzorcowych chromatogramów do obliczeń miar podobieństwa użyto 

płytek z rozdzielonymi olejkami eterycznymi pochodzącymi z Mentha longifolia (zebrana w 

miejscowości Ostrowsko na Podhalu ze stanowiska naturalnego w 2013 roku) oraz Mentha 

longifolia (zebrana w miejscowości Ostrowsko na Podhalu ze stanowiska naturalnego w 2014 

roku). Obie próbki powinny wykazywać bardzo zbliżony skład chemiczny i obliczone miary 

powinny wskazywać na ich największe podobieństwo. 

W oparciu o obliczony współczynnik determinacji R
2
 można wysnuć następujące 

wnioski: 

- najmniejsze podobieństwo składu olejków eterycznych w porównaniu do 

pozostałych wykazuje Mentha x piperita var. Zgadka, 

- stosunkowo duże podobieństwo składu wykazują pary: Mentha piperita L. 

(pochodząca od producenta nr 1) – Mentha piperita L. (pochodząca od producenta nr 2); 

Mentha piperita L. (pochodząca od producenta nr 1) – Mentha spicata var, crispa; Mentha 

piperita L. (pochodząca od producenta nr 2) – Mentha suaveolens „Variegata”; Mentha 

piperita L. (pochodząca od producenta nr 2) – Mentha longifolia L. (Ostrowsko 2013); 

Mentha arvensis L. - Mentha suaveolens „Variegata”; Mentha longifolia L. (Ostrowsko 

2014) – Mentha x piperita var. perpeta; Mentha longifolia L. (Ostrowsko 2014) – Mentha 

suaveolens „Variegata”; Mentha piperita L. (pochodząca od producenta nr 3) – Mentha x 

piperita var. cernolistnaja; Mentha spicata var, crispa - Mentha suaveolens „Variegata”; 

Mentha spicata var, crispa - Mentha x piperita var. cernolistnaja; Mentha suaveolens 

„Variegata” - Mentha longifolia L. (Ostrowsko 2013) – współczynniki determinacji R
2
 > 0,7, 

- największe podobieństwo stwierdziłem w przypadku par olejków z: Mentha 

longifolia L. (Ostrowsko 2013) - Mentha longifolia L. (Ostrowsko 2014) oraz Mentha 

piperita L. (pochodząca od producenta nr 1) - Mentha x piperita var. cernolistnaja - 

współczynniki determinacji R
2
 > 0,85. 

Porównanie miar podobieństwa oraz dystansów wskazuje, że najlepszymi 

wskaźnikami podobieństwa są: 

- współczynnik korelacji R oraz cosinus kąta, ponieważ wykazują one największe 

wartości dla gatunków podobnych 
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- odległość Czebyszewa, ponieważ posiada ona stosunkowo najniższe wartości dla 

gatunków podobnych, a poza tym wskazuje na duże podobieństwo między poszczególnymi 

odmianami Mentha piperita L. 

- dobrą miarą dystansu jest także odległość euklidesowa, ponieważ prawidłowo 

wskazuje na podobieństwa między Mentha longifolia L. (Ostrowsko 2013) - Mentha 

longifolia L. (Ostrowsko 2014) 

- spośród pozostałych miar i odległości najlepsze wyniki uzyskano dla MS-SSIM i 

MS-SSIM struktura, gdzie podobieństwo między Mentha longifolia L. (Ostrowsko 2013) - 

Mentha longifolia L. (Ostrowsko 2014) również zostało potwierdzone w stopniu 

zadowalającym. 

Chromatogramy przedstawione jako obrazy były następnie poddane wektoryzacji oraz 

analizie głównych składowych (PCA). Po odpowiedniej transformacji, otrzymana macierz 

została skopiowana do programu Excel i została przeprowadzona analiza PCA za pomocą 

dodatku do Excela – PopTools dla danych znormalizowanych (PCA została wykonana na 

podstawie macierzy korelacji). Jako wyniki analizy otrzymano wektory własne oraz wektory 

ładunków. PCA została wykonana na podstawie macierzy, gdzie próbki były reprezentowane 

jako kolumny, a liczba wierszy była większa niż liczba kolumn, w związku z tym wykresy 

wykonano na podstawie macierzy wektorów własnych (eigenvectors) EV3 i EV2. Bliskość 

położenia punktów świadczy o podobieństwie próbek. Głównym wskaźnikiem poprawności 

otrzymanych wyników było bliskie położenie punktów odpowiadających olejkom eterycznym 

z Mentha longifolia L. (Ostrowsko 2013) oraz Mentha longifolia L. (Ostrowsko 2014). 

Porównanie wykresów PCA dla płytek skanowanych przy długości fali 254 nm pozwoliło mi 

na określenie podobieństw poszczególnych olejków eterycznych między sobą i identyfikację 

poszczególnych gatunków i odmian mięt. Wyniki analizy PCA dla płytek wywoływanych 

aldehydem anyżowym i skanowanych przy długości fali 610 nm nie były prawidłowe, 

ponieważ brak było w tym przypadku właściwego zróżnicowania punktów na wykresach. 

Odpowiedzialny za to może być sam proces wywoływania. 

Poza analizą podobieństwa i analizą „fingerprint” przeprowadziłem również badania 

właściwości antyoksydacyjnych otrzymanych olejków eterycznych na płytkach 

chromatograficznych za pomocą DPPH. Wszystkie badane olejki wykazywały właściwości 

przeciwutleniające. 

Procedury stosowane w poprzednich pracach zastosowałem również do analizy 

składu, „fingerprint” i właściwości antyoksydacyjnych innych substancji roślinnych – ziela 

miodunki (Herba Pulmonariae), ziela rdestu ostrogorzkiego (Herba Polygoni hydropiperis) 
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oraz liścia brzozy (Folium Betulae) [H-IX]. Stosowałem płytki z cyjanopropylową fazą 

stacjonarną oraz niewodne (mieszaniny propan-2-olu z n-heptanem oraz tetrahydrofuranu z n-

heptanem) i wodne (mieszaniny metanolu i wody) fazy ruchome. Eksperymenty były 

prowadzone w wariancie mikro-2D (płytki o wymiarach 5 x 5 cm, dystans rozwijania 

chromatogramów 4,5 cm). Ekstrakty z wysuszonych roślin otrzymałem za pomocą ekstrakcji 

w aparacie Soxhleta przy użyciu chloroformu oraz metanolu. Do optymalizacji układów 

chromatograficznych wykorzystałem 17 substancji testowych o charakterze flawonoidów i 

kwasów fenolowych występujących w badanych roślinach leczniczych. Podobnie jak w 

innych przypadkach z danych retencyjnych układów jednokierunkowych (optymalizowanych 

na podstawie zależności retencja – skład fazy ruchomej) po obliczeniu współczynników 

korelacji i wykreśleniu linii trendu wybrałem odpowiednie układy ortogonalne do 

rozdzielania dwukierunkowego. Płytki były fotografowane bez wywoływania przy długości 

fali 254 nm i 366 nm, z wywoływaniem odczynnikiem Naturstoffa przy długości fali 366 nm 

oraz po wywołaniu DPPH w świetle widzialnym. Na podstawie porównania położenia plamek 

na poszczególnych zdjęciach płytek dla substancji wzorcowych i ekstraktów 

zidentyfikowałem szereg związków fenolowych w poszczególnych roślinach. W ekstrakcie z 

rdestu ostrogorzkiego potwierdziłem obecność: narynginy, hesperydyny, naryngeniny, 

hesperetyny, flawonu, 7-glukozydu apigeniny, rutyny, kwasu chlorogenowego, mirycetyny 

oraz akacetyny. W ekstrakcie z liści brzozy zidentyfikowałem: narynginę, hesperydynę, 7-

glukozyd apigeniny, rutynę, kwas chlorogenowy, mirycetynę, hiperozyd, akacetynę oraz kwas 

galusowy, natomiast w ekstrakcie z miodunki: narynginę, hesperydynę, 7-glukozyd 

apigeniny, rutynę, kwas chlorogenowy, mirycetynę, hiperozyd, akacetynę i kwas galusowy. 

Aktywność antyoksydacyjną badanych ekstraktów badałem używając stabilnego 

rodnika DPPH. Z badań wynika, że wszystkie trzy ekstrakty wykazują właściwości 

przeciwutleniające, a w szczególności odpowiadają za nie: kwas chlorogenowy, 7-glukozyd 

apigeniny, rutyna, hiperozyd, mirycetyna, naryngina, hesperydyna, hesperetyna, kwas 

galusowy i kwercetyna. 

 

Wysokosprawna kolumnowa chromatografia cieczowa (HPLC) [H-X] 

Wysokosprawna chromatografia cieczowa jest obecnie najpopularniejszą techniką 

analityczną stosowaną w analizie substancji pochodzenia roślinnego [Lu i wsp., 2005; Li i 

wsp., 2010; Alaerts i wsp., 2007; Ni i wsp. 2009; Chang i wsp. 2008; Agnolet i wsp. 2010; 

Tong i wsp. 2008; Wei i wsp. 2010; Su i wsp. 2008]. HPLC jest techniką łatwą do 
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automatyzacji, sprzęt jest stosunkowo łatwy w obsłudze, charakteryzuje się wysoką 

sprawnością, rozdzielczością, czułością i selektywnością rozdzielenia. Jedną z głównych zalet 

tej techniki jest możliwość sprzęgania jej z różnymi typami detektorów, co znacznie rozszerza 

jej zakres zastosowań. W analizie substancji pochodzenia roślinnego i analizie „fingerprint” 

są stosowane: detektory UV [Li i wsp. 2010; Alaerts i wsp. 2007; Ji i wsp. 2005; Xie i wsp. 

2008], detektory z matrycą fotodiodową (DAD) [Lu i wsp. 2005; Ni i wsp. 2010; Agnolet i 

wsp. 2010; Tong i wsp. 2008; Wei i wsp. 2010] dla detekcji związków, które absorbują 

promieniowanie w zakresie ultrafioletu, detektory rozpraszania światła przez odparowanie 

(ELSD) [Alaerts i wsp. 2007], chemiluminescencyjne (CL) dla związków nie absorbujących 

promieniowania w ultrafiolecie, magnetyczny rezonans jądrowy (NMR) w analizie 

metabolomicznej [Agnolet i wsp. 2010] oraz detektory spektrometrii mas (MS) [Lu i wsp. 

2005; Li i wsp. 2008; Agnolet i wsp. 2010; Su i wsp. 2008], które pomagają w identyfikacji 

rozdzielanych substancji. Ponadto powszechne jest stosowanie HPLC w ilościowej analizie 

wielu składników w skomplikowanych mieszaninach pochodzenia biologicznego [Tan i wsp. 

2008]. Pomimo wielu zalet, HPLC posiada również pewne wady. Należą tu: raczej droga 

aparatura, użycie dużej ilości rozpuszczalników, które są szkodliwe dla środowiska, często 

występujące problemy z detekcją pików koeluowanych, ograniczenia w stosowaniu 

konwencjonalnych kolumn (opartych na żelu krzemionkowym) do eluentów niezbyt 

zasadowych (pH < 9) oraz niezbyt kwaśnych (pH > 2), wrażliwość kolumn na temperaturę 

oraz zmiany retencji wraz ze zmianami temperatury [Snyder i wsp. 2010]. 

Bardzo ważnym czynnikiem w analizie fingerprint jest wybór fazy stacjonarnej. 

Powszechnie używane w analizie substancji roślinnych są kolumny C18. Efektywność 

rozdzielenia na takich kolumnach zależy w dużej mierze od średnicy cząstek wypełnienia 

kolumny (obecnie stosuje się fazy stacjonarne o średnicy ziaren 3 – 5 m). Mniejsze średnice 

powodują znaczny wzrost ciśnienia w kolumnie (dwukrotne zmniejszenie średnicy ziaren 

powoduje czterokrotny wzrost ciśnienia). Ponieważ obecnie stosowany sprzęt do HPLC jest 

w stanie tolerować ciśnienia do 400 barów, wyższą efektywność oraz krótsze czasy analizy 

można uzyskać, tylko w ograniczonym zakresie, dzięki zmniejszaniu średnicy cząstek 

wypełnienia oraz zwiększaniu szybkości przepływu fazy ruchomej [Harris 2003; Snyder i 

wsp. 2010; Tanaka, Kobayashi 2003; Guiochon 2007]. 

Technikę HPLC z detekcją fotodiodową zastosowałem do optymalizacji rozdzielania i 

wykonania „fingerprint” 12 ekstraktów z różnych gatunków mięt oraz gotowych preparatów 

ziołowych [H-X]. Wyczerpującą ekstrakcję wszystkich surowców roślinnych 

przeprowadziłem metodą Soxhleta (ekstrakcja ciągła ciało stałe – ciecz), ekstrahując suchy 
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materiał roślinny za pomocą dichlorometanu (w celu pozbycia się chlorofili) a następnie 

metanolu. Ekstrakty metanolowe po odparowaniu do sucha pod zmniejszonym ciśnieniem na 

łaźni wodnej, rozpuszczałem w metanolu w kolbkach miarowych o objętości 10 ml i 

następnie dozowałem na kolumnę chromatograficzną za pomocą autosamplera. Jako 

substancji wzorcowych do optymalizacji układów chromatograficznych użyłem 0,01% (m/V) 

metanolowych roztworów 11 związków fenolowych (flawonoidów i fenolokwasów). 

Objętości dozowane zarówno dla wzorców, jak i ekstraktów wynosiły 5 l. Temperatura 

kolumny w czasie eksperymentów wynosiła 30
0
C. 

Optymalizację elucji gradientowej w układach kolumnowych wykonałem przy 

pomocy oprogramowania ChromSword (wersja 1.6) w ten sposób, że wykonałem 2 wstępne 

gradienty wzorców (5-100% metanolu (MeOH) i acetonitrylu (ACN) w wodzie) – w ciągu 20 

minut i 60 minut. Stosowałem 2 typy kolumn chromatograficznych: kolumnę Waters 

Symmetry RP18 (długość 15 cm, średnica 4,6 mm, średnica ziarna wypełnienia 5 m, 

przepływ fazy ruchomej 1 ml/min.) oraz kolumnę  Phenomenex Kinetex PFP (długość 10 cm, 

średnica 4,6 mm, średnica ziarna wypełnienia 2,6 m, przepływ fazy ruchomej 0,7 ml/min.). 

Następnie dane retencyjne (czasy retencji) substancji wzorcowych wprowadziłem do 

programu ChromSword, który obliczył optymalne gradienty dla obu stosowanych kolumn i 

odpowiednich faz ruchomych. Dla kolumny RP-18 zastosowałem gradient: 0,0 min. – 12,0% 

ACN, 20,0 min. – 12,0% ACN, 60,0 min. – 25,0% ACN, 90,0 min. – 25,0% ACN, dla 

kolumny PFP optymalny gradient wyglądał następująco: 0,0 min. – 28,0% MeOH, 30,0 min. 

– 28,0% MeOH, 30,1 min. – 33,0% MeOH, 45,0 min. – 50,0% MeOH, 60,0 min. – 50,0% 

MeOH. 

Dla każdego z badanych ekstraktów wykonałem chromatogramy HPLC-DAD oraz na 

podstawie czasów retencji oraz widm UV-VIS identyfikowałem poszczególne wzorce na 

chromatogramach ekstraktów. Każdy chromatogram HPLC stanowi „odcisk palca” 

konkretnego ekstraktu. Różnice pomiędzy chromatogramami są istotne ponieważ na ich 

podstawie można identyfikować poszczególne gatunki i odmiany mięt oraz gotowe preparaty 

ziołowe. 

 

Chromatografia gazowa (GC) [H-XI] 

Chromatografia gazowa jest dobrze rozwiniętą techniką chromatograficzną, którą 

stosuje się do analizy, identyfikacji oraz charakterystyki substancji lotnych. Bardzo wysoka 

sprawność rozdzielenia oraz czuła detekcja (płomieniowo-jonizacyjna – FID oraz 
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spektrometria masowa – MS) sprawiają, że GC jest użytecznym narzędziem analizy 

złożonych próbek biologicznych, w szczególności substancji roślinnych, zawierających 

związki lotne (olejki eteryczne) [Bombarda i wsp. 2008; Grob, Barry, 2004]. Pomimo wielu 

zalet, zastosowanie metody GC ogranicza się do analizy olejków eterycznych. Możliwa 

degradacja termolabilnych substancji oraz ich mała trwałość powoduje, że GC jest 

nieodpowiednią techniką analityczną dla wielu substancji pochodzenia roślinnego, dla 

których w wielu przypadkach derywatyzacja nie jest możliwa [Bombarda i wsp. 2008; Grob, 

Barry, 2004]. 

Obecnie rozwój GC-MS prowadzi do skrócenia czasów analizy olejków eterycznych 

do ok. 40-100 s oraz zwiększenia limitu detekcji. Przeprowadzane obecnie analizy GC-MS 

olejków eterycznych charakteryzują się wysoką efektywnością dzięki stosowaniu kolumn 

kapilarnych [David i wsp., 1999; Mondello i wsp., 2004] ze zmniejszoną ilością cienkiego 

filmu fazy stacjonarnej (10 m x 100 m średnicy wewnętrznej oraz 5 m x 50 m średnicy 

wewnętrznej), oporowo grzanym kolumnom GC [Bicchi i wsp. 2004] z szybkim 

programowaniem temperatury (20
0
C ∙s

-1
), szybkiemu naborowi danych dzięki stosowaniu 

detektorów FID oraz wysokiemu współczynnikowi rozdzielenia. Do analizy niezbyt 

skomplikowanych mieszanin olejków eterycznych (np. ekstraktów z rumianku i rozmarynu) 

zastosowano konwencjonalne kolumny kapilarne (5 m x 250 m śr. wew.) z fazami 

stacjonarnymi o różnych polarnościach [Bicchi i wsp. 2001]. Wreszcie niskociśnieniowa GC-

MS przy zastosowaniu kolumn kapilarnych (10 m x 530 m z filmem fazy stacjonarnej o 

grubości 0,25 – 1 m) została zastosowana w analizie Cucurbita oraz Turnera diffusa, gdzie 

zaobserwowano nieznaczne tylko pogorszenie efektywności ale za to znacznie skrócono 

czasy analizy [Poynter, Shellie, 2008; Godoi i wsp. 2004]. 

Analizę „fingerprint” jedenastu gatunków i odmian mięt oraz trzech gotowych 

preparatów farmaceutycznych przeprowadziłem w oparciu o dane z chromatografii gazowej 

sprzężonej ze spektrometrią mas [H-XI]. 

Rośliny pochodziły z kilku źródeł. Mentha arvensis L., M. piperita Huds. v. Perpeta, 

M. spicata var. crispa oraz M. spicata pochodziły z Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie. 

Mentha x piperita odmiany Krasnodarskaja i Cernolistnaja pochodziły z Ogrodu 

Farmakognostycznego Katedry Farmakognozji UM w Lublinie, natomiast Mentha longifolia 

została zebrana ze stanu naturalnego (Ostrowsko na Podhalu). Poza tym w badaniach użyto 

trzech gotowych mieszanek ziołowych (Mentha piperita) pochodzących od 3 różnych 

producentów. 
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Olejki eteryczne ze wszystkich surowców roślinnych pozyskałem metodą 

hydrodestylacji w aparacie Derynga. Zawartość procentowa olejków była obliczona w 

stosunku do suchej masy próbki branej do hydrodestylacji. Najwięcej olejku eterycznego 

uzyskałem z odmiany M. piperita var. Perpeta (1,62%) oraz M. piperita var. Crispa (1,57%). 

Najmniej olejku natomiast zawierała M. piperita var. Cernolistnaja (0,73%). 

Chromatografia gazowa [Skalicka-Woźniak i Walasek, 2014] była przeprowadzona za 

pomocą chromatografu gazowego Shimadzu GC-2010 sprzężonego ze spektrometrem mas 

Shimadzu QP2010. Próbki były rozdzielane na kolumnie kapilarnej Phenomenex ZB-5 MS o 

długości 30 m, średnicy wewnętrznej 0,25 mm i grubości filmu 0,25 m. Temperatura analizy 

wzrastała od 8 do 250
0
C/min. Spektrometr mas z jonizacją elektronami (70 eV) pracował 

odpowiednio w temperaturze 250, 250 i 220
0
C. Zakres skanowania wynosił 40-500 amu, 

objętość dozowanej próbki 1 l, a przepływ gazu nośnego (hel) 1 ml/min. 

Analizę chemometryczną oparto na danych uzyskanych z chromatografii GC-MS. 

Dane z GC-MS zostały wyeksportowane jako pliki .jdx z programu Mass Finder (wersja 2.3), 

następnie zostały przetransformowane do plików .jpg za pomocą programu ImageJ. Kolejnym 

etapem było zapisanie plików .jpg jako obrazów TIF (32 bit) o rozmiarze 8000x1 pikseli. 

W następnym etapie pracy obliczono szereg miar podobieństwa: współczynnik 

korelacji (R), R
2
, cosinus kąta (cos), dystans Czebyszewa (Che), dystans Hausdorffa (Hau), 

średnią najmniejszą odległość (AMMD), nowy cosinus oparty na AMMD (nCos) oraz miary 

zawarte w pluginie MS-SSIM [Pietro i wsp., 2015]: luminancję (Lum), kontrast (Con), 

strukturę (Str) oraz indeks MS-SSIM. 

 Chromatogramy gazowe były analizowane metodą głównych składowych (PCA) przy 

zastosowaniu oprogramowania Molegro Data Modeller. Dane wejściowe stanowiła macierz 

złożona z 12 kolumn i 8000 wierszy. 

 Z danych uzyskanych z chromatogramów gazowych obliczono względne stężenia 

poszczególnych związków w próbkach. Wszystkie próbki zawierały 23 związki: -pinen, 

sabinen, -pinen, -mircen, 3-oktanol, p-cymen, D-limonen, eukaliptol, -ocymen, -linalool, 

menton, mentol, piperiton, pulegon, tlenek piperitonu, -kopaen, -burbonen, -kariofilen, -

farnezen, germakran-D, -kadinen, spatulenol oraz tlenek kariofilenu. 

Skład trzech badanych gotowych preparatów ziołowych nie różni się znacząco 

(zawierają one wszystkie 44 składniki olejku). 

Mentol jest najbardziej charakterystycznym składnikiem występującym w miętach. 

Największe jego stężenia stwierdzono w M. piperita var. Krasnodarskaja oraz innych 
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odmianach piperita. Substancją występującą w największym stężeniu jest menton, którego 

zawartość wyniosła ponad 10% całkowitej zawartości wszystkich związków w olejkach. W 

największych stężeniach występuje on w M. piperita, piperita var. Krasnodarskaja oraz 

piperita var. Cernolistnaja. 

Największe stężenia karwonu stwierdzono w odmianach M. arvensis oraz  spicata. 

Najwięcej -mircenu zawiera M. piperita var. Perpeta oraz M. spicata. M. spicata var. Crispa 

zawierała stosunkowo dużo -linaloolu. Największą zawartość octanu 1-okten-3-etylu 

stwierdzono w  M. suaveolens var. Variegata. Pulegon występował w siedmiu odmianach, a 

jego największe stężenie zaobserwowano w M. piperita var. Cernolistnaja. 

Tlenek piperytonu był dominującym składnikiem w olejku uzyskanym z M. longifolia 

zarówno z roku 2013, jak i 2014. Globulol został zidentyfikowany we wszystkich olejkach z 

wyjątkiem olejku z M. longifolia z 2014 roku. Jego największe stężenie występowało w 

olejku z M. suaveolens var. Variegata. Olejek z M. longifolia  z 2014 roku jest bogatszy w 

składniki niż ten z 2013 roku, a jest to związane z długością przechowywania surowca, w 

czasie którego część substancji lotnych odparowała. Trans-dihydrokarwon został 

zidentyfikowany w M. spicata oraz niewielkie jego ilości w M. arvensis, M. spicata var. 

Crispa oraz M. suaveolens var. Variegata. 

W porównaniu z innymi odmianami mięt, M. piperita oraz jej odmiany zawierają 

znacząco więcej mentolu (>20%), mentonu (>9%), izomentonu (>3,5%), izomentolu (został 

wykryty tylko w odmianach M. piperita), octanu neomentylu oraz -kariofilenu. M. arvensis 

natomiast zawiera znaczne ilości sabinenu, -pinenu, D-limonenu, karwonu oraz kariofilenu. 

M. spicata poza D-limonenem i eukaliptolem zawiera znaczne ilości -mircenu, -

burbonenu oraz duże ilości trans-dihydrokarwonu oraz karwonu. M. spicata var. Crispa 

również zawiera duże ilości karwonu, ale różni się od M. spicata poziomem -linaloolu oraz 

większą zawartością -pinenu, -pinenu, p-cymenu oraz -ocymenu. 

M. suaveolens zawiera ok. 4% D-limonenu oraz ok. 3% octanu 1-okten-3-etylu, które 

występują w innych olejkach w ilościach śladowych. M. longifolia różni się od innych roślin 

dużą zawartością tlenku piperytonu (>50%) oraz -kariofilenu i karwakrolu. 

Obliczone miary podobieństwa, jak również analiza PCA wskazują na największe 

podobieństwo olejków pozyskanych z M. longifolia z roku 2013 i 2014. Poza tym 

przeprowadzono analizę podobieństwa pozostałych gatunków i odmian. Duże podobieństwo 

składu stwierdzono w 3 grupach mięt: M. arvensis – M. spicata var. Crispa – M. spicata; 3 

gotowe preparaty z M. piperita – M. piperita var. Krasnodarskaja – M. piperita var. Perpeta 
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– M. piperita var. Cernolistnaja; M. longifolia z 2013 roku – M. longifolia z 2014 roku. M. 

suaveolens var. Variegata odbiega składem od pozostałych (ma nieco zbliżony skład do M. 

piperita var. Perpeta). 

 

3.3.3. Podsumowanie 

 Metody chromatograficzne są doskonałym narzędziem w analizie związków 

bioaktywnych ekstrahowanych z roślinnych substancji leczniczych. Zarówno techniki 

planarne, jak i wysokosprawna chromatografia cieczowa i chromatografia gazowa pozwalają, 

w połączeniu z metodami chemometrycznymi, na systematyczną analizę składu jakościowego 

i ilościowego oraz porównanie poszczególnych substancji roślinnych w oparciu o różnice i 

podobieństwa ich składu. 

 Przedstawiony monotematyczny cykl jedenastu publikacji stanowi kompleksowe 

opracowanie nowych metod analizy porównawczej substancji roślinnych z wykorzystaniem 

technik chromatograficznych oraz metod chemometrycznych. 

 Przeprowadziłem optymalizację układów chromatograficznych w analizie ponad 20 

roślin leczniczych: Scutellaria baicalensis Georgi, Scutellaria rubicunda Hornem., 

Scutellaria albida L., Scutellaria alpina L., Scutellaria barbata L., Scutellaria altissima L., 

Scutellaria woronowii Juz., Polygonum hydropiper L., Polygonum cuspidatum L., 

Eupatorium cannabinum L., Mentha piperita var. Krasnodarskaja, Mentha piperita var. 

Cernolistnaja, Mentha suaveolens var. Variegata, Mentha arvensis L., Mentha piperita L., 

Mentha spicata var. Crispa, Mentha aquatica L., Mentha piperita var. Perpeta, Mentha 

spicata L., Mentha longifolia L., Betula verrucosa Ehrh., Pulmonaria officinalis L. 

 Zoptymalizowałem kilkanaście układów chromatograficznych w układach normalnych 

oraz odwróconych faz dla kilkudziesięciu związków bioaktywnych występujących w 

roślinach leczniczych. 

 W analizie „fingerprint” substancji roślinnych zaproponowałem wykorzystanie 

techniki dwukierunkowej chromatografii cienkowarstwowej. W analizie tej zastosowałem 

płytki ze związanymi polarnymi fazami stacjonarnymi w celu poszukiwania układów 

ortogonalnych, charakteryzujących się najlepszą efektywnością rozdzielenia. Układy takie 

mają największą wartość w wykorzystaniu w analizie „fingerprint” ze względu na dużą ilość 

danych, jaką można wykorzystać w analizie chemometrycznej (duża ilość rozdzielonych 

substancji). 
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 W analizie substancji roślinnych z powodzeniem zastosowałem technikę 

mikrochromatografii cienkowarstwowej, która ze względu na małe zużycie faz ruchomych 

oraz zwiększoną czułość, szczególnie nadaje się do analizy fitochemicznej. 

 Zaproponowałem nowe metody obróbki danych chemometrycznych, wykorzystujące 

obróbkę obrazów płytek chromatograficznych przy pomocy ogólnie dostępnego 

oprogramowania (ImageJ). 

 Opracowane przeze mnie procedury analizy chromatograficznej i chemometrycznej z 

powodzeniem zastosowałem do porównania składu substancji roślinnych i określenia 

chemotypów poszczególnych roślin i ich grup. 

 Zastosowane przeze mnie metody chemometrycznej analizy danych wykorzystałem 

również w analizie chromatogramów z wysokosprawnej kolumnowej chromatografii 

cieczowej i chromatografii gazowej. 

 Przeprowadziłem analizę aktywności antyoksydacyjnej szeregu roślin 

wykorzystywanych w lecznictwie, metodą chromatografii cienkowarstwowej z derywatyzacją 

za pomocą DPPH. 

 Zastosowane przeze mnie procedury optymalizacji i obróbki chemometrycznej 

wykorzystałem w analizie chemotaksonomicznej badanych gatunków roślin leczniczych. 

 

4. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych  

4.1. Osiągnięcia naukowo-badawcze przed uzyskaniem stopnia doktora nauk 

farmaceutycznych 

W 1993 roku, będąc studentem V roku farmacji rozpocząłem staż w Zakładzie Chemii 

Nieorganicznej i Analitycznej z Pracownią Chemii Fizycznej Akademii Medycznej w 

Lublinie. Pod kierunkiem dr Tadeusza Dzido rozpocząłem badania, które zaowocowały w 

1994 roku obroną pracy magisterskiej pt. „Ocena sprawności wybranych układów 

chromatografii cienkowarstwowej przy zastosowaniu nowej komory DS-MP”. 

 Początkowo moje zainteresowania badawcze skupione były wokół teorii 

chromatografii, optymalizacji układów chromatograficznych oraz techniki rozwijania 

chromatogramów cienkowarstwowych przy zastosowaniu różnych modyfikacji poziomej 

komory DS-II (Dzido-Soczewiński). Wynikiem tych badań były 3 publikacje. W pracach tych 

badałem wpływ techniki rozwijania chromatogramów cienkowarstwowych na sprawność 

układów TLC. Zastosowałem nową konstrukcję komory poziomej z poruszającą się w trakcie 
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elucji płytką chromatograficzną (komora DS-MP) (Załącznik 7, IIa, 1). Wyniki tych badań 

były obiecujące – zaobserwowano znaczący wzrost sprawności układów 

chromatograficznych, szczególnie w normalnych układach faz. Skróceniu uległ również czas 

rozwijania chromatogramów. W kolejnej pracy (Załącznik 7, IIa, 2) badano zależność 

między techniką dozowania próbki oraz techniką rozwijania chromatogramów a 

efektywnością rozdzielenia w układach chromatografii cienkowarstwowej. Wnioski płynące z 

tych badań wskazywały na to, że sprawność i selektywność układów TLC dość znacznie 

zależą od rozmiarów plamki startowej (na który wpływ ma technika dozowania oraz użyty 

rozpuszczalnik próbki) oraz od techniki rozwijania (np. rozwijanie wielokrotne).  

Optymalizacja rozdzielania zasad heterocyklicznych w układach chromatograficznych w z 

zastosowaniem faz normalnych (NP) była przedmiotem kolejnej pracy (Załącznik 7, IIa, 4). 

W pracy podjęto próbę optymalizacji układów złożonych z żelu krzemionkowego, tlenku 

glinu oraz Florisilu jako faz stacjonarnych oraz kilku eluentów izoeluotropowych, w skład 

których wchodził niepolarny rozcieńczalnik (n-heptan) oraz szereg polarnych modyfikatorów 

(propan-2-ol, dioksan, tetrahydrofuran, octan etylu, keton etylowo-metylowy, aceton, eter 

diizopropylowy oraz dichlorometan). Badaniom poddano 15 zasad heterocyklicznych 

pochodnych pirydyny, chinoliny oraz akrydyny. Selektywność rozdzielenia zasad 

heterocyklicznych obliczona na podstawie wartości RM oraz korelacji wartości RM dla par 

układów była najwyższa dla układów z Florisilem oraz tlenkiem glinu w porównaniu do 

układów z żelem krzemionkowym. Badane zasady heterocykliczne adsorbują się stosunkowo 

silnie na powierzchni adsorbentów polarnych. Wynika to z oddziaływań elektro-donorowo-

akceptorowych analitów z kwasowymi centrami adsorbentów (kationy Mg
2+

, Al
3+

 oraz grupy 

OH). 

 Równolegle z badaniami dotyczącymi teorii chromatografii (sprawności i 

efektywności rozdzielenia chromatograficznego) rozpocząłem badania dotyczące 

optymalizacji rozdzielenia substancji biologicznie aktywnych w ekstraktach roślinnych. 

W pracy (Załącznik 7, IIa, 3) badano zastosowanie polarnych, chemicznie 

związanych faz stacjonarnych w anazlie furanokumaryn (ksantotoksyna, bergapten, 

imperatoryna, izopimpinelina, pimpinelina, felopteryna) oraz antranoidów (aloeemodyna oraz 

aloina) uzyskanych z Archangelica officinalis, Pastinaca sativa, Heracleum sosnowskyi oraz 

Aloe vera. W analizie zastosowano płytki HPTLC z żelem krzemionkowym, fazą 

cyjanopropylową (CN) oraz diolową. Jako fazy ruchome stosowano eluenty dwuskładnikowe 

złożone z octanu etylu (modyfikator) w różnych stężeniach oraz n-heptan i benzen jako 

rozcieńczalniki. W wyniku przeprowadzonych eksperymentów stwierdzono, że żel 
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krzemionkowy oraz cyjanopropylowa faza stacjonarna mają porównywalne selektywności w 

analizie średnio polarnych furanokumaryn, natomiast związana faza diolowa może być 

używana w chromatografii związków silnie polarnych. 

 W kolejnych trzech pracach (Załącznik 7, IIa, 5, 6, 7) zajmowałem się możliwością 

połączenia techniki wysokosprawnej chromatografii cieczowej z chromatografią 

cienkowarstwową.  

 Badano możliwości bezpośredniego sprzężenia metody HPLC i TLC przez 

zastosowanie specjalnej konstrukcji nebulizera skonstruowanego przez prof. Dzido 

(Załącznik 7, IIa, 5). Wyciek z kolumny chromatograficznej (użyto chromatografu 

mikrokolumnowego z przepływem fazy ruchomej 45 l min
-1

, średnica kolumny wynosiła 0,1 

mm, objętość dozowanej próbki 0,4 l) dozowano za pomocą nebulizera bezpośrednio (“on-

line”) na płytkę chromatograficzną poruszającą się ze stałą prędkością, pokrytą żelem 

krzemionkowym. W czasie nanoszenia eluatu na płytkę rozpuszczalnik był całkowicie 

odparowywany za pomocą strumienia ogrzanego azotu. W mikro HPLC zastosowano 

kolumnę RP-8 i wodną fazę ruchomą (metanol + woda, 8 + 2 (v/v)), natomiast w TLC 

zastosowano normalny układ faz z fazą ruchomą złożoną z octanu etylu i n-heptanu (7:3 

(v/v)). Po naniesieniu eluatu na płytkę chromatograficzną, była ona rozwijana w komorze DS-

II. Rozdzieleniu poddano 7 barwników organicznych. Zaobserwowano pełne rozdzielenie 

badanych związków w wyniku zastosowania sprzężenia. Żadna z metod zastosowana 

oddzielnie nie zapewniła pełnego rozdzielenia analizowanej mieszaniny barwników. 

 Połączenie “off-line” techniki HPLC i TLC było przedmiotem kolejnej publikacji 

(Załącznik 7, IIa, 6). W pracy tej analizie poddano surowy ekstrakt z Archangelica 

officinalis. Optymalizacja izokratycznego rozdzielenia w HPLC została przeprowadzona przy 

pomocy program DryLab. Zastosowano wodną fazę ruchomą złożoną z metanolu i wody (6:4 

(v/v). Eluat z kolumny chromatograficznej (RP-18) był zbierany jako frakcje częściowo 

rozdzielonych substancji. Zebrano 9 frakcji. Następnie, po odparowaniu fazy ruchomej i 

rozpuszczeniu pozostałości w metanolu, poszczególne frakcje zostały naniesione na płytkę 

chromatograficzną pokrytą żelem krzemionkowym i chromatogram cienkowarstwowy był 

rozwijany przy użyciu niewodnej fazy ruchomej (octan etylu + n-heptan + dichlorometan (4 + 

3 + 3 (v/v/v)). Optymalizację układów TLC przeprowadzono na podstawie zależności RM 

badanych wzorców (umbeliferon, imperatoryna, ksantotoksol, angelicyna, felopteryna, 

pimpinelina) od składu fazy ruchomej. W wyniku zastosowania sprzężenia metody HPLC i 

TLC uzyskano pełne rozdzielenie badanego ekstraktu z arcydzięgla. Na płytkach 

zidentyfikowano 12 kumaryn: ksantotoksol, umbelliferon, archangelicynę, ksantotoksyną, 
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izopimpinelinę, bergapten, pimpinelinę imperatorynę, felopterynę, ostol, umbelipreninę oraz 

izoimperatorynę. Na podkreślenie zasługuje fakt, że żadna z metod zastosowana oddzielnie 

nie dała zadowalających wyników rozdzielnia. 

 Podobną metodologię pracy zastosowano w rozdzielaniu flawonoidów (Załącznik 7, 

IIa, 7). Analizie poddano mieszaninę testową 10 flawonoidów powszechnie występujących  

w wielu gatunkach roślin leczniczych (naryngina, hesperydyna, kwercytryna, mirycetyna, 

naryngenina, hesperetyna, luteolina, apigenina, flawon i akacetyna). Optymalizację układów 

RP-HPLC przeprowadzono przy uzyciu program DryLab. Optymalizowano zarówno elucję 

izokratyczną, jak i gradientową. Najlepsze wyniki rozdzielnia uzyskano stosując gradient 

liniowy fazy ruchomej (metanol + woda): 38% - 63% (v/v) w czasie 30 minut, a następnie 

utrzymując stałe stężenie 38% do 40 minut. Częściowo rozdzielone frakcje (7) zostały 

następnie naniesione na płytkę chromatograficzną pokrytą żelem krzemionkowym i 

chromatogram cienkowarstwowy został rozwinięty stosując 3-stopniową elucję gradientową 

(5%, 10% oraz 15% metanolu w octanie etylu (v/v)). W wyniku przeprowadzonej analizy 

uzyskano pełne rozdzielenie wszystkich analizowanych substancji testowych. 

 W kolejnej pracy (Załącznik 7, IIa, 9) zastosowano dwukierunkową chromatografię 

cienkowarstwową (2D-TLC) w normalnych układach faz w analizie substancji fenolowych 

występujących w liściach brzozy (Betula sp.). Rozdzielaniu poddano ekstrakt z liści brzozy, a 

optymalizację układów chromatograficznych przeprowadzono na podstawie danych retencji 

15 substancji wzorcowych występujących w liściach brzozy (flawonoidy: rutyna, hiperozyd, 

astragalina, kwercytryna, mirycetyna, apigenina, kwercetyna, akacetyna, kemferol, naryngina, 

hesperydyna i naryngenina; kwasy fenolowe: kwas chlorogenowy, kwas kawowy oraz kwas 

ferulowy). Zastosowano płytki chromatograficzne pokryte żelem krzemionkowym oraz sześć 

niewodnych dwuskładnikowych (propan-2-ol, octan etylu, tetrahydrofuran, keton etylowo-

metylowy, dioksan w mieszaninach z n-heksanem, octan etylu + metanol) faz ruchomych oraz 

jedną trójskładnikową (octan etylu + n-heksan + toluen) fazę ruchomą. Na podstawie danych 

retencji (RM) poszczególnych substancji dokonano wyboru optymalnych pod względem 

selektywności układów TLC (z zależności RM vs. logc%), a następnie wykonano korelacje dla 

każdej pary układów. Po obliczeniu współczynnika korelacji (R) dla każdej pary układów 

chromatograficznych, wybrano dwa, które charakteryzowały się najmniejszymi 

współczynnikami R (0,87; 0,85) (układy ortogonalne) i zastosowano je do rozdzielenia 

ekstraktów z liści brzozy. Oba układy zapewniły pełne rozdzielenie badanych ekstraktów. 
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 Efektem wyżej wymienionych publikacji była rozprawa doktorska pt. “Badanie 

układów chromatografii cienkowarstwowej (TLC) pod kątem poprawy ich efektywności 

rozdzielnia”, którą obroniłem w 2001 roku. 

 

4.2. Osiągnięcia naukowo-badawcze po uzyskaniu stopnia doktora nauk 

farmaceutycznych 

 Po uzyskaniu stopnia doktora nauk farmaceutycznych moje zainteresowania naukowe 

skupiły się na optymalizacji układów chromatograficznych w analizie substancji 

bioaktywnych występujących w roślinach leczniczych, analizie fingerprint substancji 

roślinnych metodami chromatograficznymi w połączeniu z chemometrią oraz określaniu 

lipofilowości wybranych substancji o potencjalnych właściwościach bakteriobójczych. 

 

Klasyczna chromatografia cienkowarstwowa (TLC) i dwukierunkowa chromatografia 

cienkowarstwowa (2D-TLC) 

 Analizie oraz badaniu właściwości retencyjnych flawonoidów w układach 

dwukierunkowej chromatografii cienkowarstwowej na płytkach ze związaną, polarną fazą 

cyjanopropylową poświęcona była praca 8 (Załącznik 7, IIa, 8). W pracy tej optymalizacji 

poddano szereg układów niewodnych oraz wodnych, badając w nich retencję 19 związków 

fenolowych występujących powszechnie w świecie roślinnym (16 flawonoidów oraz 3 

fenolokwasy). Optymalne układy jednokierunkowe wybierano na podstawie zależności 

Snydera-Soczewińskiego RM vs. log c (c – stężenie polarnego modyfikatora), a następnie na 

podstawie korelacji RM układów wodnych vs. RM układów niewodnych (po obliczeniu 

współczynników korelacji) wybierano najbardziej selektywne układy (wykazujące najniższy 

współczynnik korelacji) do rozdzieleń dwukierunkowych. Płytki ze związaną fazą 

cyjanopropylową ze względu na mieszany mechanizm adsorpcyjno-podziałowy bardzo 

dobrze nadają się do stosowania w dwukierunkowej chromatografii cienkowarstwowej z tego 

względu, że można na nich stosować zarówno fazy niewodne (normalne układy faz, NP), jak i 

wodne (odwrócone układy faz, RP). Selektywności rozdzieleń w układach wodnych i 

niewodnych są diametralnie różne, dzięki czemu proces rozdzielania jest bardzo efektywny. 

Zastosowanie dwóch typów faz na jednej płytce pozwala na pełne rozdzielanie nawet 

skomplikowanych mieszanin naturalnych. 
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 W innej pracy (Załącznik 7, IIa, 10) zastosowano płytki cyjanopropylowe oraz 

wodne i niewodne eluenty do rozdzielania dwukierunkowego związków fenolowych 

występujących w kwiatach bzu czarnego (Sambucus nigra L.). Opierając się na 

wcześniejszych badaniach optymalizowano układy dwukierunkowe na podstawie zależności 

RF w układach wodnych vs. RF w układach niewodnych, dzięki czemu uzyskano pełne 

rozdzielenie substancji polarnych występujących w ekstrakcie z kwiatów bzu. 

 Ze względu na podobieństwo mechanizmów retencji na płytkach ze związaną fazą 

cyjanopropylową oraz fazą diolową, podjęto próbę optymalizacji układów dwukierunkowej 

chromatografii cienkowarstwowej przy użyciu płytek diolowych (Załącznik 7, IIa, 11). W 

oparciu o metodologię stosowaną w pracy (Załącznik 7, IIa, 9) przeprowadzono analizę 

związków fenolowych występujących w zielu tasznika pospolitego (Capsella bursa pastoris 

(L.) Medik), zielu rdestu ptasiego (Polygonum aviculare L.), zielu rdestu ostrogorzkiego 

(Polygonum hydropiper L., Persicaria hydropiper (L.) Delarbre) oraz kwiecie dziewanny 

(Verbascum sp.). Optymalizowano układy dwukierunkowej chromatografii 

cienkowarstwowej na płytkach pokrytych diolową fazą stacjonarną dla 23 związków 

fenolowych występujących w badanych substancjach roślinnych. Do analizy stosowano 

niewodne i wodne fazy ruchome. Na podstawie zależności RM od składu fazy ruchomej 

wybrano optymalne układy jednokierunkowe, a następnie na podstawie korelacji 

współczynników RM wybrano 3 najbardziej selektywne układy dwukierunkowe i zastosowano 

je w rozdzielaniu ekstraktów z substancji roślinnych. W wyniku przeprowadzonych analiz 

uzyskano pełne rozdzielenie badanych ekstraktów, a ponadto zidentyfikowano większość 

substancji wzorcowych w ekstraktach. 

 Dwukierunkowa chromatografia cienkowarstwowa została zastosowana w 

rozdzielaniu alkaloidów tropanowych występujących w bieluniu dziędzierzawa (Datura 

innoxia Mill.) (Załącznik 7, IIa, 12). Stosowano płytki pokryte żelem krzemionkowym oraz 

fazą RP-18W. Jako fazy ruchome stosowane były mieszaniny metanolu, ketonu etylowo-

metylowego i dietyloaminy (DEA) oraz metanolu, wody (pH 3,4) i kwasu bis(2-

etyloheksylo)fosforowego (HDEHP). W wyniku przeprowadzonych badań rozdzielono i 

zidentyfikowano 5 alkaloidów występujących w ekstrakcie (atropina, L-hioscyjamina, 

skopolamina, N-tlenek skopolaminy, tropina) oraz kwas tropowy. Ponadto ilościowo 

oznaczono zawartość skopolaminy (1,278 mg/g suchej masy ekstraktu) oraz sumy atropiny i 

homatropiny (0,504 mg/g suchej masy ekstraktu). Analiza ilościowa przeprowadzona była 

metodą krzywej kalibracyjnej, na podstawie pól powierzchni pików na densytogramach. 
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 Dwukierunkowa chromatografia cienkowarstwowa najczęściej jest przeprowadzana na 

jednej płytce (gdzie w 2 kierunkach stosuje się fazy wodne i niewodne różniące się 

selektywnością rozdzielenia) . W handlu występują również płytki z adsorbentami łączonymi 

(np. żel krzemionkowy i RP18). Można również 2D-TLC przeprowadzać łącząc płytki 

różnych typów (np. żel krzemionkowy – RP18, diol – RP18, CN – RP18 i inne). 

Przeprowadzono próbę łączenia płytek pokrytych żelem krzemionkowym i związaną polarną 

fazą diolową z płytkami RP18. Takie połączenie zastosowano w optymalizacji rozdzielenia 

substancji fenolowych występujących w 2 gatunkach rdestów (Polygonum aviculare L. i 

Persicaria hydropiper (L.) Delarbre) oraz dziewannie (Verbascum sp.) (Załącznik 7, IIa, 14). 

Na płytkach z żelem krzemionkowym oraz diolowych stosowano niewodne fazy ruchome 

(układy normalne faz), natomiast na płytkach RP18 eluenty wodne (odwrócone układy faz). 

Połączenie płytek diolowych i pokrytych żelem krzemionkowym pozwoliło na rozdzielenie 

oraz identyfikację flawonoidów oraz kwasów fenolowych występujących w badanych 

ekstraktach. 

 Analiza chemometryczna danych retencyjnych 20 substancji fenolowych 

rozdzielanych metodą chromatografii cienkowarstwowej w 15 układach chromatograficznych 

przy zastosowaniu płytek pokrytych żelem krzemionkowym, fazą RP18 oraz trzema fazami 

związanymi (cyjanopropylową, diolową oraz aminopropylową) była przedmiotem kolejnej 

pracy (Załącznik 7, IIa, 16). W pracy przeprowadzono analizę głównych składowych (PCA) 

oraz grupowanie hierarchiczne (hierarchical clustering). Badania miały na celu poszukiwanie 

układów ortogonalnych zapewniających maksymalną selektywność dwukierunkowej 

chromatografii cienkowarstwowej dla różnych kombinacji faz stacjonarnych i ruchomych. 

Wyniki przedstawiano w postaci różnych typów wykresów (liniowe, słupkowe, dendrogramy) 

i na ich podstawie określano podobieństwa i różnice w retencji poszczególnych analitów. Na 

podstawie przeprowadzonych obliczeń możliwy jest wybór optymalnych układów 

dwukierunkowych (faza stacjonarna – faza ruchoma) do analizy wybranych substancji 

fenolowych. 

 Jednokierunkowa chromatografia cienkowarstwowa oraz dwukierunkowa 

chromatografia cienkowarstwowa w analizie “fingerprint” 10 gatunków z rodzaju ostrożeń 

(Cirsium) były przedmiotem kolejnych 2 prac (Załącznik 7, IIa, 23, 24). W pracach tych 

przeprowadzono optymalizację rozdzielenia badanych ekstraktów roślinnych i dokonano 

separacji w odpowiednich układach chromatograficznych. Następnie metodami 

matematycznymi obliczono odpowiednie miary podobieństwa (współczynnik korelacji 

Pearsona, współczynnik determinacji, współczynnik kongruencji (cosinus), miara 
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euklidesowa, dystans Manhattan, dystans Czebyszewa i współczynnik MS-SSIM) i na tej 

podstawie dokonano chemometrycznej analizy podobieństwa poszczególnych gatunków. 

Przeprowadzono również analizę głównych składowych, w wyniku której określono 

podobieństwa i różnice składu pomiędzy poszczególnymi roślinami. Analiza chemometryczna 

została również przeprowadzona dla 2 nieznanych gatunków ostrożenia i na tej podstawie 

wykazano ich podobieństwa składu do gatunków znanych. 

Analizę składu 10 odmian gatunku bazylii pospolitej (Ocimum basilicum L.) 

przeprowadzono w pracy 27 (Załącznik 7, IIa, 27). Do rozdzielania zastosowano 

mikrochromatografię cienkowarstwową, która zachowując zalety klasycznej TLC pozwala na 

zmniejszenie zużycia rozpuszczalników oraz wykazuje się większą czułością oznaczeń. 

Badania prowadzono na płytkach chromatograficznych (5x5 cm) pokrytych żelem 

krzemionkowym. Jako fazę ruchomą zastosowano eluent niewodny składający cię z propan-2-

olu z n-heptanem z dodatkiem kwasu mrówkowego.  Na podstawie zdjęć chromatogramów 

cienkowarstwowych przy użyciu programu ImageJ obliczono miary podobieństwa 

(współczynnik korelacji Pearsona, współczynnik determinacji, współczynnik kongruencji 

(cosinus), dystans euklidesowy, dystans Manhattan, dystans Czebyszewa oraz dystans 

Hausdorffa) i na ich podstawie analizowano podobieństwa i różnice składu pomiędzy 

poszczególnymi ekstraktami. Dodatkowo przeprowadzono analizę głównych składowych oraz 

analizę na podstawie dendrogramu. 

 Dwukierunkowa chromatografia cienkowarstwowa na płytkach cyjanopropylowych 

przy użyciu faz wodnych i niewodnych była również stosowana w analizie 9 kumaryn 8 i 

flawonoidów oraz określaniu “fingerprint” kilku gatunków z rodzaju gorysz (Peucedanum) 

(Załącznik 7, IIa, 17). Analizie poddano następujące gatunki: P. alsaticum, P. cervaria, P. 

oreoselinum, P. palustre, P. verticillare, P. hystrix oraz P. salinum. W pierwszym kierunku 

chromatogramy cienkowarstwowe były rozwijane fazą niewodną (35% octanu etylu (v/v) + n-

heptan) trzykrotnie. Analizowane ekstrakty rozdzieliły się na trzy grupy różniące się 

polarnością. Dlatego też w drugim kierunku rozwijania stosowano 3 rodzaje faz ruchomych: 

związki o stosunkowo małej polarności rozdzielano jednokrotnie przy użyciu mało polarnej 

fazy ruchomej (50% metanol (v/v) + woda), do rozdzielania związków o średniej polarności 

zastosowano trzykrotnie średnio polarną fazę ruchomą (30% acetonitryl (v/v) + woda), 

natomiast najsilniej polarne anality rozdzielano jednokrotnie używając najbardziej polarnego 

eluentu (50% (v/v) metanol + woda z dodatkiem 2% kwasu octowego). Część adsorbentu 

przed rozdzielaniem kolejnej frakcji usuwano, aby zapewnić dopływ fazy ruchomej do 

rozdzielania tylko konkretnych frakcji o określonej polarności. Puste miejsca po usunięciu 
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adsorbentu wypełniano woskiem. Na zakończenie otrzymano chromatogram z kompletnie 

rozdzielonymi ekstraktami. Na chromatogramach na podstawie wartości RF oraz widm UV-

VIS (densytometrycznie) identyfikowano poszczególne związki. Porównanie 

chromatogramów otrzymanych dla poszczególnych ekstraktów pokazuje różnice w ich 

składzie. Na tej podstawie można określić “fingerprint” charakterystyczny dla 

poszczególnych roślin. 

 Chromatografię cienkowarstwową zastosowano również do ilościowej analizy 

katechiny w 15 ekstraktach z owoców róży (Rosa L.) (Załącznik 7, IIa, 13). Analizę 

przeprowadzono na płytkach chromatograficznych pokrytych żelem krzemionkowym z 

eleuentem składającym się z octanu etylu, wody oraz kwasu mrówkowego i octowego. 

Krzywą kalibracyjną przygotowano na podstawie pomiarów densytometrycznych (pola 

powierzchni pod pikami) metodą regresji liniowej w zakresie stężeń katechiny od 100 do 600 

g ml
-1

. Największą zawartość katechniny w przeliczeniu na suchą masę owoców 

stwierdzono w ekstraktach z Rosa gallica L. (930,0 g g
-1

) i Rosa villosa L. (815,0 g g
-1

). 

 W pracy 28 (Załącznik 7, IIa, 28) czternaście różnych gatunków krwawników 

(Achillea) ekstrahowano za pomocą aparatu Soxhleta przy użyciu dichlorometanu, a następnie 

metanolu jako ekstrahentów. Otrzymane ekstrakty dichlorometanowe i metanolowe 

analizowano za pomocą chromatografii cienkowarstwowej (TLC) i wysokosprawnej 

chromatografii cienkowarstwowej (HPTLC) w celu uzyskania profili „fingerprint”. Pierwszy 

układ chromatograficzny składał się z żelu krzemionkowego jako adsorbentu, mieszaniny 

toluen-octan etylu-kwas mrówkowy (5: 4.9: 0,1, v/v) jako fazy ruchomej i aldehydu 

anyżowego jako odczynnika do derywatyzacji. Drugą stosowaną fazą stacjonarną była 

związana faza cyjanopropylowa z niewodnym eluentem (2-propanol i n-heptan (5: 5, v/v) dla  

ekstraktów dichlorometanowych i metanolowych), wodną fazą ruchomą (metanol i woda (6: 

4, v/v) dla ekstraktów dichlorometanowych i metanolowych) oraz metanol - woda (4: 6, v/v) 

dla ekstraktów metanolowych. Użyto aldehydu anyżowego (dla ekstraktów 

dichlorometanowych) i odczynnika Naturstoffa (dla ekstraktów metanolowych) jako 

odczynników derywatyzujących. Otrzymane chromatogramy przetwarzano w celu uzyskania 

obrazów przy użyciu programu ImageJ. Podobieństwo między badanymi gatunkami Achillea 

zostało potwierdzone przy użyciu metod chemometrycznych (analiza głównych składowych 

(PCA), miary podobieństwa i miary odległości). Zarówno PCA, jak również miary 

podobieństwa i odległości potwierdziły podobieństwo między następującymi gatunkami 

roślin: A. asiatica Serg. z A. sudetica Opiz i Achillea grandifolia Friv. z A. salicifolia Besser. 
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Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) 

 Wykorzystując metodykę opracowaną we wcześniejszych pracach (Załącznik 7, IIa, 

6, 7) przeprowadzono optymalizację analizy 17 substancji fenolowych (flawonoidy i 

fenolokwasy) w układzie połączonej wysokosprawnej chromatografii cieczowej i 

chromatografii cienkowarstwowej (Załącznik 7, IIa, 15). W HPLC zastosowano odwrócony 

układ faz (kolumna RP18, eluent: metanol + woda (45 + 55 (v/v), elucja izokratyczna), 

natomiast w TLC normalny układ faz (faza stacjonarna: żel krzemionkowy, eluent: octan 

etylu + n-heptan (80 + 20 (v/v), elucja izokratyczna). Analizie poddano ekstrakty z 2 

gatunków rdestów: Polygonum aviculare L. oraz Persicaria hydropiper (L.) Delarbre. W 

wyniku rozdzielania w HPLC zebrano 4 frakcje dla P. aviculare oraz 5 frakcji dla P. 

hydropiper, które naniesiono na płytkę chromatograficzną i rozwijano w normalnym układzie 

faz. W wyniku analizy rozdzielono oba ekstrakty oraz zidentyfikowano 8 substancji w 

ekstrakcie z rdestu ptasiego oraz 9 związków w ekstrakcie z rdestu ostrogorzkiego. 

 Oprócz chromatografii cienkowarstwowej (jedno- i dwukierunkowej) w analizie 

chemometrycznej “fingerprint” zastosowano również wysokosprawną chromatografię 

cieczową (Załącznik 7, IIa, 22, 29). Analizie poddano 10 gatunków z rodzaju ostrożeń 

(Cirsium) (Załącznik 7, IIa, 22) oraz 39 gatunków mchów (Załącznik 7, IIa, 29). Analiza 

HPLC przeprowadzana była w układach odwróconych (kolumna RP18 (22, 29), 

pentafluorofenylowa (29) i fenyloheksylowa (29)) z elucją gradientową (gradient liniowy 5-

100% metanolu (22) oraz 5-100% acetonitrylu w wodzie (29) w ciągu godziny). Na 

podstawie chromatogramów kolumnowych została przeprowadzona analiza chemometryczna. 

Obliczono miary podobieństwa (współczynniki podobieństwa oraz dystanse) oraz 

przeprowadzono analizę głównych składowych (PCA), na podstawie których określono 

różnice i podobieństwa składu chemicznego analizowanych ekstraktów. 

 W pracy 26 (Załącznik 7, IIa, 26) zastosowano wysokosprawną chromatografię 

cieczową do analizy olejków eterycznych wyodrębnionych z różnych gatunków i odmian 

mięt. Podobieństwa i różnice pomiędzy poszczególnymi ekstraktami były badane z 

zastosowaniem metod chemometrycznych. Analizie poddano te składniki olejków, które 

wykazują absorbancję w ultrafiolecie (zawierają ugrupowania chromoforowe): mentofuran, 

linalol, -terpinen, farnezen, karwon, pulegon, cis-jasmon oraz limonen. 

Dwie substancje roślinne M. longifolia L. zebrane w 2013 r. i 2014 r. w okolicach 

Zakopanego, porównywano z wykorzystaniem współczynnika korelacji Pearsona i analizy 

głównych składowych. Podobieństwo chemiczne między M. longifolia L. zebranymi w 
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różnych latach zostało potwierdzone we wszystkich układach chromatograficznych z 

zastosowaniem współczynnika korelacji Pearsona i analizy głównych składowych. Ponadto, 

podobieństwo między gatunkami M. arvensis L. i M. spicata L. (Ogród Botaniczny) zostało 

potwierdzone dla kolumny C18 Kinetex i układu metanol-woda; C18 Kinetex i układu 

acetonitryl-woda; C18 Symmmetry i układu acetonitryl-woda. Wyniki analizy 

chemometrycznej uzyskane dla kolumny C18 Kinetex w układzie metanol-woda i acetonitryl-

woda potwierdzają podobieństwo między M. spicata var. Crispa i M. spicata L. Ponadto 

podobieństwo między M. piperita L. (producent 3) a M. piperita var.Zgadka również zostało 

potwierdzone wysoką wartością (> 0,9) współczynnika korelacji Pearsona oraz przy 

zastosowaniu analiz głównych składowych. Wyniki pokazują, że analiza chemometryczna jest 

odpowiednią metodą w charakterystyce odcisków palca w HPLC olejków eterycznych z mięt. 

 

Lipofilowość 

 Odrębny cykl publikacji stanowią prace, w których analizie chromatograficznej 

poddano pochodne tiosemikarbazydu (Załącznik 7, IIa, 18 – 21, 25). Prace powstały we 

współpracy z Katedrą Chemii Organicznej UM w Lublinie. W pracach tych metody 

chromatograficzne stosowane były do wyznaczania lipofilowości nowo zsyntetyzowanych 

pochodnych tiosemikarbazydu o potencjalnym działaniu przeciwzapalnym oraz działaniu na 

ośrodkowy układ nerwowy. 

Do wyznaczania chromatograficznych parametrów lipofilowości (logkW, RMW, 0) 

potencjalnych leków zastosowano dane retencyjne uzyskane metodą HPLC oraz TLC w 

odwróconym układzie faz, wykorzystując odpowiednie równania (logk = logkW - S∙; RM  = 

RMW - S∙; 0 = logkW/S; 0 = RMW/S). Ponadto, w celu potwierdzenia użyteczności 

zastosowanych metod chromatograficznych, obliczono teoretyczne parametry lipofilowości 

(miLogP, ClogP, ALOGPs, AClogP,  AlogP, MLOGP, KOWWIN, XLOGP2, XLOGP3) przy 

użyciu dostępnych w internecie programów, które następnie korelowano z wynikami 

uzyskanymi doświadczalnie. Uzyskane wyniki teoretyczne oraz eksperymentalne poddano 

ocenie statystycznej oraz analizie PCA, na podstawie której sporządzono wykresy korelacyjne 

PC1 vs. PC2. 

Do wyznaczania lipofilowości pochodnych tiosemikarbazydu zastosowano również 

inną metodę, w której wykorzystano dane retencyjne (czasy retencji z HPLC) zarówno 

analizowanych związków, jak i prostych substancji wzorcowych. Sporządzano mianowicie 

krzywą kalibracyjną logPOW = a ∙ logkW + b dla związków standardowych, gdzie logPOW był 
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parametrem lipofilowości obliczonym teoretycznie, natomiast wartości logkW uzyskano w 

wyniku analizy RP-HPLC, przy wykorzystaniu odpowiedniego równania. Do równania 

otrzymanej krzywej kalibracyjnej wprowadzono dane retencyjne (logkW) analizowanych 

pochodnych tiosemikarbazydu, w wyniku czego uzyskano wartości logPOW dla tych 

związków. Następnie sporządzono macierz korelacji wyznaczonych chromatograficznie 

parametrów lipofilowości oraz parametrów wyznaczonych metodami obliczeniowymi. 

Uzyskane wysokie wartości współczynników korelacji potwierdziły użyteczność 

zastosowanej metody do wyznaczania lipofilowości metodą chromatograficzną. Również w 

tym przypadku uzyskane dane zostały poddane analizie PCA.  
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