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I. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem nazwy 

miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej  

06.2001 – stopień magistra farmacji, Akademia Medyczna w Lublinie, Wydział 

Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej. Praca magisterska p.t. „Badania 

fitochemiczne owoców Schisandra chinensis Baill.” wykonana w Katedrze i Zakładzie 

Botaniki Farmaceutycznej. Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Krzaczek; Opiekun: dr Anna 

Bogucka – Kocka 

10.2004 – Prawo wykonywania zawodu farmaceuty wydane przez Lubelską Okręgową Izbę 

Aptekarską  

08.2007 – stopień doktora nauk farmaceutycznych, Akademia Medyczna im. Prof. Feliksa 

Skubiszewskiego w Lublinie, Wydziału Farmaceutyczy z Oddziałem Analityki Medycznej. 

Tytuł pracy: „Badania fitochemiczne Jovibarba sobolifera (Sims.) Opiz.”. Promotor: prof. 

dr hab. Tadeusz Krzaczek; recenzenci: prof. dr hab. Mirosława Furmanowa, prof. dr hab. 

Danuta H. Smolarz. 

Informacje dotyczące pozostałych posiadanych dyplomów oraz świadectw ukończenia 

specjalistycznych szkoleń przedstawione są w Załączniku 7, IIIq. 

II. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach 

naukowych   

10.2001 - 02.2004 - Studia Doktoranckie w Akademii Medycznej w Lublinie; Katedra i 

Zakład Botaniki Farmaceutycznej 

02.2004 - 01.2012 - asystent w Katedrze i Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie  

02.2012 do chwili obecnej – adiunkt w Katedrze i Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie  

09.2009 - 10.2017 – starszy wykładowca w Instytucie Medycznym, Wyższa Szkoła 

Przedsiębiorczości w Warszawie 
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III. Wskazanie osiągnięcia naukowego wynikającego z art. 16 ust. 2 

ustawy z dnia 14.03.2003 o stopniach naukowych i tytule 

naukowym    

3.1. Tytuł osiągnięcia naukowego   

Badania fitochemiczne i potencjał biologiczny gatunków z rodzaju Impatiens L. 

3.2. Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego: autor/autorzy, 

tytuł/tytuły, rok wydania, nazwa wydawnictwa     

Uzyskane osiągnięcia naukowe, stanowiące podstawę habilitacji, zostały przedstawione w 

monotematycznym cyklu dziewięciu prac (8 prac oryginalnych i jedna praca przeglądowa), 

opublikowanych w latach 2016-2018. Łączny współczynnik oddziaływania (IF) 

wymienionych prac wynosi: 15,116, łączna punktacja KBN/MNiSW wynosi: 210 pkt. 

 

H1. SZEWCZYK, K.*, ZIDORN, C., BIERNASIUK, A., KOMSTA, Ł., GRANICA, S. 

Polyphenols from Impatiens (Balsaminaceae) and their antioxidant and antimicrobial 

activities. Industrial Crops and Products. 2016, 86, 262-272 (IF=3,181; 

KBN/MNiSW=40). 

Mój wkład w powstaniu tej pracy polegał na zaplanowaniu i wykonaniu części 

eksperymentalnej (zbiór i przygotowanie materiału roślinnego, przygotowanie ekstraktów, 

wykonanie analizy właściwości przeciwutleniających, interpretacja wyników) oraz 

przygotowaniu manuskryptu opisującego uzyskane wyniki. Mój udział procentowy szacuję 

na 70%. 

 

H2. SZEWCZYK, K.*, KALEMBA, D., KOMSTA, Ł., NOWAK, R. Comparison of the 

essential oil compostion of selected Impatiens species and its antioxidant activities. 

Molecules. 2016, 21, 1162; doi: 10.3390/molecules21091162 (IF=2,861; 

KBN/MNiSW=30). 
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Mój wkład w powstaniu tej pracy polegał na zaplanowaniu i wykonaniu części 

eksperymentalnej (zbiór i przygotowanie materiału roślinnego, izolacja olejków 

eterycznych, wykonanie analizy właściwości przeciwutleniających) oraz przygotowaniu 

manuskryptu opisującego uzyskane wyniki. Mój udział procentowy szacuję na 70%. 

 

H3. SZEWCZYK, K.*, OLECH, M. Optimization of extraction method for LC-MS based 

determination of phenolic acid profiles in different Impatiens species. Phytochem. Lett. 

2017, 20, 322-330 (IF=1,575; KBN/MNiSW=20). 

Mój wkład w powstaniu tej pracy polegał na zaplanowaniu i wykonaniu części 

eksperymentalnej (zbiór i przygotowanie materiału roślinnego, optymalizacja warunków 

ekstrakcji, przygotowanie ekstraktów, wykonanie analizy LC-MS i analizy właściwości 

przeciwutleniających) oraz przygotowaniu manuskryptu opisującego uzyskane wyniki. Mój 

udział procentowy szacuję na 90%. 

 

H4. MIAZGA-KARSKA, M., SZEWCZYK, K.*, KLIMEK, K., GINALSKA, G. In vitro 

activity of peptide fractions from Impatiens glandulifera against caries causing bacteria. 

Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research. 2017, 74, 710-714 (IF=0,531; 

KBN/MNiSW=15). 

Mój wkład w powstaniu tej pracy polegał na zaplanowaniu i wykonaniu części 

eksperymentalnej (zbiór i przygotowanie materiału roślinnego, przygotowanie ekstraktów, 

izolacja związków czynnych) oraz przygotowaniu manuskryptu opisującego uzyskane 

wyniki. Mój udział procentowy szacuję na 45%. 

 

H5. SZEWCZYK, K.*, HEISE, E.M., PIWOWARSKI, J.P. Preliminary characterization 

and bioactivities of some Impatiens L. water-soluble polysaccharides. Molecules. 2018, 23, 

631; doi:10.3390/molecules23030631 (IF=3,098; KBN/MNiSW=30). 

Mój wkład w powstaniu tej pracy polegał na zaplanowaniu i wykonaniu części 

eksperymentalnej (zbiór i przygotowanie materiału roślinnego, izolacja frakcji 

polisacharydowych, wykonanie analizy właściwości przeciwutleniających) oraz 

przygotowaniu manuskryptu opisującego uzyskane wyniki. Mój udział procentowy szacuję 

na 75%. 
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H6. SZEWCZYK, K.*, ORZELSKA-GÓRKA, J., POLAKOWSKA, M., BIAŁA, G.  

Antinociceptive and antianxiety activity of hydroalcoholic extracts of three Impatiens 

species in mice. Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research. 2018, 75, 989-1001  

(IF=0,531; KBN/MNiSW=15). 

Mój wkład w powstaniu tej pracy polegał na zaplanowaniu i wykonaniu części 

eksperymentalnej (zbiór i przygotowanie materiału roślinnego, przygotowanie ekstraktów, 

wykonanie analizy ogólnych zawartości polifenoli, flawonoidów i kwasów fenolowych) 

oraz przygotowaniu manuskryptu opisującego uzyskane wyniki. Mój udział procentowy 

szacuję na 55%. 

 

H7. SZEWCZYK, K.* Phytochemistry of the genus Impatiens (Balsaminaceae): a review. 

Biochem. Syst. Ecol. 2018, 80, 94-121 (IF=0,847; KBN/MNiSW=20). 

Mój wkład w powstaniu tej pracy polegał na zebraniu literatury, opracowaniu i 

przygotowaniu manuskryptu do druku. Mój udział procentowy szacuję na 100%. 

 

H8. SZEWCZYK, K.*, BONIKOWSKI, R., MACIĄG-KRAJEWSKA, A., ABRAMEK, 

J., BOGUCKA-KOCKA, A. Lipophilic components and evaluation of cytotoxic and 

antioxidant activities of Impatiens glandulifera Royle and Impatiens noli – tangere L. 

(Balsaminaceae). Grasas y Aceites. 2018, 3, https://doi.org/10.3989/gya.0234181 

(IF=0,564; KBN/MNiSW=20). 

Mój wkład w powstaniu tej pracy polegał na zaplanowaniu i wykonaniu części 

eksperymentalnej (zbiór i przygotowanie materiału roślinnego, izolacja steroli, triterpenów 

i frakcji kwasów tłuszczowych, wykonanie analizy właściwości przeciwutleniających) oraz 

przygotowaniu manuskryptu opisującego uzyskane wyniki. Mój udział procentowy szacuję 

na 70%. 

 

H9. SZEWCZYK, K.*, CICEK, S.S., ZIDORN, C., GRANICA, S. Phenolic constituents 

of the aerial parts of Impatiens glandulifera Royle (Balsaminaceae) and their antioxidant 

activities. Nat. Prod. Res. 2018, doi:10.1080/14786419.2018.1499644 (IF=1,928; 

KBN/MNiSW=20). 

Mój wkład w powstaniu tej pracy polegał na zaplanowaniu i wykonaniu części 

eksperymentalnej (zbiór i przygotowanie materiału roślinnego, przygotowanie ekstraktów, 

https://doi.org/10.3989/gya.0234181
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izolacja głównych związków czynnych, wykonanie analizy właściwości 

przeciwutleniających) oraz przygotowaniu manuskryptu opisującego uzyskane wyniki. Mój 

udział procentowy szacuję na 75%. 

 

Ponadto, wyniki badań wchodzące w skład ww. cyklu zaprezentowałam na konferencjach 

naukowych międzynarodowych i krajowych w postaci posterów (Załącznik 7, pkt IIIb, 9, 

11, 13, 14, 17, 20, 22, 24, 29, 32, 34). 

 

 

Badania naukowe, opisane w wymienionych publikacjach, prowadziłam w oparciu o środki 

finansowe uzyskane z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (działalność statutowa). 

W trakcie realizacji ww. badań wykorzystywałam aparaturę naukową otrzymaną w ramach projektu 

finansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego), 

zatytułowanego: "Wyposażenie innowacyjnych laboratoriów prowadzących badania nad nowymi 

lekami stosowanymi w terapii chorób cywilizacyjnych i nowotworowych" w ramach Programu 

Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Oś priorytetowa I. Nowoczesna Gospodarka. 

Działanie I.3. Wspieranie Innowacji. 

  

IV. Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników 

wraz z omówieniem ich  ewentualnego wykorzystania 

4.1. Cel naukowo – badawczy 

Nadrzędnym celem badań, opisanych w pracach zgłoszonych do postępowania 

habilitacyjnego, było poznanie składu chemicznego i ocena aktywności biologicznej 

nieprzebadanego dotąd gatunku inwazyjnego Impatiens glandulifera Royle, w odniesieniu 

do składu i aktywności wybranych gatunków z rodzaju Impatiens L.  
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Moje zainteresowania naukowo-badawcze, które znalazły swój wyraz w cyklu publikacji 

przedstawionych do postępowania habilitacyjnego, skonkretyzowały się w trakcie 

przygotowywania piśmiennictwa do pracy poglądowej o fitochemii gatunków należących 

do rodzaju Impatiens L., do której napisania zostałam zaproszona przez Edytora Biochemical 

Systematics and Ecology [H7]. Celem mojej pracy przeglądowej było podsumowanie 

dotychczasowej wiedzy z zakresu związków czynnych zidentyfikowanych lub/i 

wyizolowanych z gatunków należących do rodzaju Impatiens L. połączone z dyskusją 

dotyczącą braków, które wymagają ewentualnych przyszłych badań. Zwróciłam wówczas 

uwagę na fakt, że pomimo, iż Impatiens L. stanowi jeden z najliczniejszych rodzajów roślin 

kwiatowych (Janssens i wsp., 2009), dotychczas jedynie 27 gatunków, głównie 

tropikalnych, zostało przebadanych pod kątem składu chemicznego i aktywności 

biologicznej, a dostępne dane są nadal niewystarczające i fragmentaryczne.  

Zaplanowane i przeprowadzone przeze mnie badania dotyczyły: 

• analizy fitochemicznej służącej do: 

- identyfikacji (UHPLC-DAD-MS3) związków o charakterze polifenoli [H1]; 

- identyfikacji i analizy ilościowej (GC-MS) olejków eterycznych [H2]; 

- identyfikacji i analizy ilościowej (LC-ESI-MS/MS) kwasów fenolowych [H3]; 

- wstępnej identyfikacji (GLC, SEC) polisacharydów [H5]; 

- identyfikacji i analizy ilościowej (GC, GC-MS) składników lipofilowych [H8]; 

- izolacji i identyfikacji (UHPLC-DAD-MS/MS, 1H NMR, 13C NMR, HMBC, 

HSQC) głównych związków czynnych występujących w częściach nadziemnych I. 

glandulifera [H9], a także 

• oceny działania biologicznego, która obejmowała: 

- ocenę właściwości przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybiczych wyciągów 

metanolowych [H1]; 

- ocenę hamowania wzrostu szczepów bakteryjnych wywołujących próchnicę  [H4]; 

- określenie aktywności antyoksydacyjnej ekstraktów i związków wyizolowanych z 

Impatiens L. [H1, H2, H3, H5, H8, H9]; 

- ocenę aktywności przeciwzapalnej polisacharydów [H5]; 

- wstępną ocenę profilu farmakologicznego in vivo ekstraktów wodno-alkoholowych 

[H6]; 

- ocenę właściwości cytotoksycznych w stosunku do linii komórek nowotworowych 

[H8]. 
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4.2. Wprowadzenie w tematykę badawczą 

Rodzaj Impatiens L., należący do rodziny Balsaminaceae, obejmuje około 500 gatunków 

(Fischer, 2004; Grey-Wilson, 1980; Yu i wsp., 2016). W osiemnastym wieku Karol Linneusz 

wyróżnił siedem gatunków Impatiens („Species Plantarum”, 1753). Początkowe badania 

koncentrowały się głównie na taksonach występujących w Azji i wschodniej Afryce, a 

następnie stopniowo zaczęły obejmować gatunki z innych części świata. Hooker (1908) 

przedstawił pierwsze dokładne badania 158 gatunków z rodzaju Impatiens L., które objęły 

ich wstępną klasyfikację na podstawie cech morfologicznych roślin. Poza tymi badaniami, 

próby opisania całego rodzaju nie były wykonywane przez długi czas. Jedną z przyczyn było 

uznanie taksonów z rodzaju Impatiens L. za szczególnie trudne obiekty badawcze ze 

względu na ich morfologię. Trudności te wynikały przede wszystkim z dużej liczby 

gatunków, a także z niemożności prowadzenia badań porównawczych na wszystkich z nich. 

Ponadto, badanie materiału zielnikowego jest utrudnione ze względu na półsoczyste łodygi, 

mięsiste liście i kruche kwiaty. Co więcej, torebki nasienne i nasiona są heterogeniczne, a w 

związku z ich autochoryczną formą rozprzestrzeniania się i gwałtownym pękaniem, dojrzałe 

strąki są prawie niemożliwe do analizy morfologicznej (Brickell, 1999;  Grey-Wilson, 1980, 

Lu i Chen, 1991; Yu i wsp., 2016). 

Zgodnie z aktualnym wykazem w taksonomicznej internetowej bazie danych (www. 

theplantlist.org; dostęp z 17.07.2018), rodzaj obejmuje 488 zaakceptowanych taksonów. 

Niecierpki, naturalnie zostały zidentyfikowane głównie w regionach tropikalnych i 

subtropikalnych, w szczególności we florze Starego Świata, w takich regionach jak 

tropikalna Afryka, Indie, południowo-zachodnia część Azji, południowe Chiny, ale także w 

Japonii, w północnej części Europy, Rosji i północnej Ameryce (Fischer, 2004; Grey-

Wilson, 1980; Song et al., 2003; Utami, 2012; Yu et al., 2016). Gatunki afrykańskie i 

azjatyckie są endemitami. Pierwotnie rodzaj Impatiens L. pochodzi z południowo-

zachodnich Chin. Okres szybkiego gatunkowego różnicowania się rodzaju z dużym 

prawdopodobieństwem przypada na przełom Miocenu i Pliocenu zbiegając się z globalnym 

ochłodzeniem i zmianami klimatycznymi, bez których intensywna dywersyfikacja nie 

byłaby możliwa. Największą różnorodność gatunkową rodzaju Impatiens L. spotkać można 

aktualnie w tropikalnych i subtropikalnych lasach górskich, a także strefie umiarkowanej 

ciepłej (z wyjątkiem Australii, Nowej Zelandii i Ameryki Południowej) (Brickell, 1999; 

Cumo, 2013; Janssens i wsp., 2009).  



dr n. farm. K. Szewczyk                                                                     Załącznik 2 – Autoreferat 

 

10 

 

Niektóre gatunki niecierpków sadzone są od lat jako rośliny ozdobne, jednak ich uprawa 

wymknęła się spod kontroli i po przekroczeniu ogrodzenia kolonizują one siedliska 

antropogeniczne, a stąd przedostają się na siedliska półnaturalne i naturalne, takie jak brzegi 

cieków wodnych, doliny dużych rzek, prześwietlone lasy olszowe, łęgowe i ich skraje 

(Janczak i Zieliński, 2011; Tokarska-Guzik, 2010; Śliwiński 2008). Z tego powodu taksony, 

takie jak I. capensis Meerb., I. parviflora DC., czy I. glandulifera Royle mają status 

gatunków inwazyjnych, stanowiąc poważny problem, gdyż eliminują rodzimą florę z jej 

naturalnego środowiska (Dajdok i Pawlaczyk, 2009; Janczak i Zieliński, 2012; Tokarska-

Guzik i wsp., 2010). Z drugiej jednak strony, niektóre gatunki stają się zagrożone w ich 

rodzimym środowisku, dlatego 32 gatunki z rodzaju Impatiens L. są wymienione obecnie na 

Czerwonej Liście jako zagrożone (IUCN, 2018). 

W polskiej florze wyróżnić można cztery gatunki: Impatiens noli - tangere (niecierpek 

pospolity), I. glandulifera Royle (niecierpek gruczołowaty), I. parviflora (niecierpek 

drobnokwiatowy) i I. capensis (niecierpek pomarańczowy) (Kornaś i Medwecka-Kornaś, 

2002; Mirek i wsp., 2002; Romański, 2012). Gatunkiem rodzimym dla obszaru Polski jest 

niecierpek pospolity, natomiast trzy pozostałe są antropofitami, które w pełni zadomowiły 

się i wchodzą w skład flory naczyniowej terenów Polski (Mirek i wsp., 2002).  

Przeprowadzone taksonomiczne i molekularne badania filogenetyczne na gatunkach z 

rodzaju Impatiens L. z różnych regionów świata (Fujihashi i wsp., 2002; Janssens i wsp., 

2006; Lu, 1991; Lu i Chen, 1991; Yuan i wsp., 2004), przyczyniły się do nowej klasyfikacji, 

według której Impatiens L. został podzielony na dwie podgrupy, subgen. Clavicarpa i 

subgen. Impatiens, zaś ta ostatnia dzieli się na siedem sekcji, co oparte jest na danych 

morfologicznych i molekularnych (Yu i wsp., 2016). Interesujące wydaje się zatem 

połączenie w przyszłości tych wyników z wynikami badań chemotaksonomicznych, aby 

sprawdzić, czy istnieje jakakolwiek korelacja pomiędzy profilem chemicznym a cechami 

molekularnymi i/lub morfologicznymi. 

Zgodnie z dostępnym piśmiennictwem, zgromadzonym przeze mnie w trakcie 

przygotowywania pracy poglądowej [H7], zauważyłam, że chociaż w rodzaju Impatiens L. 

wykryto ponad 300 związków, należą one tylko do kilku grup chemicznych. Dotychczasowe 

dane wskazują, że polifenole są dominującymi związkami w taksonach Impatiens L., co 

potwierdziły również moje badania. Wszechobecne w roślinach flawonoidy reprezentują 

najliczniejszą grupę związków czynnych w rodzaju, jednak do tej pory zostały one 
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zidentyfikowane tylko w dziesięciu gatunkach, w tym w dwóch wyłącznie w 

przeprowadzonych przeze mnie badaniach. Co więcej, ponad połowa z flawonoidów została 

wykryta w różnych częściach (płatki, działki, kwiaty, liście, łodygi, korzenie) jednego 

gatunku, jakim jest I. balsamina. 

Jak wykazałam w swojej pracy poglądowej, zidentyfikowano kilka nowych flawonoidów, 

takich jak balsamizydy A-D (ang. Balsamiside A-D), które wydają się być unikatowe dla 

rodzaju. Ponadto kemferol i jego pochodne są głównymi składnikami występującymi w 

badanych gatunkach. Na podstawie dostępnego piśmiennictwa, flawonoidy można uznać 

zatem za cenne markery chemotaksonomiczne dla rodzaju Impatiens L. (Hasan i Tahir, 

2005; Hromádková i wsp., 2014; Kim i wsp., 2017; Vieira i wsp., 2016) 

Rodzaj Impatiens L. jest także bogaty w antocyjany, jednak zostały one wykryte przy użyciu 

starych, niezbyt precyzyjnych metod (Clevenger, 1971, 1978; Hagen, 1966). W związku z 

tym, uzasadnione byłyby badania rozszerzone na większą liczbę  gatunków niecierpka (do 

tej pory przebadanych zostało 10) na obecność tych związków przy użyciu nowoczesnych 

metod analitycznych.  

Dotychczas wykryto w niecierpkach tylko siedem kumaryn. Co więcej, główną kumaryną 

jest skopeletyna, którą wykryto w liściach 15 gatunków w 1964 r. (Hegnauer, 1964). W 

nowszych badaniach, kumaryny zidentyfikowano jedynie w I. balsamina (liście, łodygi, 

kultury korzeni), I. glandulifera (korzenie) i I noli-tangere (ziele) (Dawson i Holland, 1999; 

Panichayupakaranant i wsp., 1995; Sakunphueak i wsp., 2013).  

Interesującą grupą związków obecnych w rodzaju Impatiens L. są niewątpliwie saponiny 

triterpenowe reprezentowane przez dużą liczbę zidentyfikowanych związków. Wykryto je 

jednak dotychczas jedynie w trzech gatunkach -  I. balsamina, I. parviflora i I. siculifer 

(Grabowska i wsp., 2017; Li i wsp., 2009; Sakunphueak i wsp., 2013; Shoji i wsp., 1994a, 

1994b). Niewiele jest także danych literaturowych dotyczących obecności w niecierpkach 

steroli, triterpenów i kwasów tłuszczowych. Triterpeny zostały dotychczas odnotowane 

tylko w nasionach I. balsamina, sterole w łodygach I. glandulifera (Cimmino i wsp., 2016), 

I. pritzellii (Zhao i wsp. 2005a) i w różnych częściach I. balsamina (Sakunphueak i wsp., 

2013), zaś kwasy terpenowe w kwiatach I. glandulifera (Ortin i Evans, 2013) i w I. pritzellii 

(Zhao i wsp., 2005a). Uzasadnione byłoby zatem zbadanie, czy te klasy związków obecne 

są również w innych gatunkach niecierpków. 
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Na podstawie dostępnej literatury można stwierdzić, że w gatunkach należących do rodzaju 

Impatiens L. w sposób niedostateczny przebadano związki lotne. Publikacja, wchodząca w 

cykl przedstawiony do postępowania habilitacyjnego, jest dotychczas jedynym 

opublikowanym doniesieniem literaturowym dotyczącym identyfikacji olejków eterycznych 

w rodzaju. Udowodnione działanie głównych składników obecnych w tych olejkach, 

predestynuje surowce do zastosowania w przemyśle farmakologicznym, spożywczym lub 

kosmetycznym.  

Dane zawarte w napisanej przeze mnie pracy przeglądowej wskazują na fakt, że pomimo 

wielu przeprowadzonych do tej pory badań dotyczących składu chemicznego gatunków 

Impatiens L., istnieje potrzeba rozszerzenia analizy obejmującej inne taksony, aby 

potwierdzić możliwość zastosowania opisanych związków jako markerów 

chemotaksonomicznych. 

Celowość przeprowadzonych przeze mnie badań, wchodzących w skład osiągnięcia 

przedstawionego do postępowania habilitacyjnego, potwierdza również fakt 

wielokierunkowej aktywności biologicznej roślin z rodzaju Impatiens L. Biorąc jednak pod 

uwagę dostępne doniesienia literaturowe, dotychczasowe badania skupiały się tylko na kilku 

gatunkach.  

Spośród niecierpków wchodzących w skład flory Polski, będących przedmiotem moich 

zainteresowań, I. glandulifera wykorzystywany jest w esencjach kwiatowych dr Bacha. 

Wyciąg z kwiatów ma działanie uspokajające i zalecany jest osobom nerwowym, 

zirytowanym, żyjącym w ciągłym stresie (Pintov i wsp., 2005; Vannells, 2001). Na obszarze 

północnych Indii stosowano roślinę jako lek przeciwko efektom ugryzienia przez węża, a 

także środek przywracający stan mentalnego odprężenia (Hejda i Pyšek, 2006; Kumar i wsp., 

2009). Najnowsze badania wskazują na działanie cytostatyczne wobec komórek glejaka 

U373 dwóch glukozylowanych steroidów wyizolowanych z łodyg niecierpka 

gruczołowatego (Cimmino i wsp., 2016). Ziele I. noli-tangere, w postaci naparów, odwarów 

i maceratów, posiada właściwości antyseptyczne, bakteriobójcze, diuretyczne, odkażające, 

przeciwzapalne, ściągające i powlekające na błony śluzowe. Zewnętrznie zaś pomaga leczyć 

żylaki odbytu, infekcje żeńskiego układu rozrodczego, a także wrzody (Fijałkowski i 

Chojnacka-Fijałkowska, 2009; Hatcher, 2003). W medycynie ludowej Beskidu Niskiego, I. 

noli-tangere był stosowany w leczeniu przestrachu, choroby, której główne objawy to: 

niepokój podczas snu, drażliwość, osłabienie, depresja czy ból i zawroty głowy (Kujawska, 



dr n. farm. K. Szewczyk                                                                     Załącznik 2 – Autoreferat 

 

13 

 

2013). Natomiast, I. parviflora, według najnowszych doniesień literaturowych, działa 

hamująco na hialuronidazę i ma zdolność przeciwdziałania denaturacji albuminy surowicy 

bydlęcej indukowanej ciepłem (Grabowska i wsp., 2016). 

Najczęściej opisywanym przez naukowców taksonem, który znajdował również liczne 

zastosowania w etnomedycynie, jest I. balsamina. Jego nasiona stosowane były w Indiach 

jako środek wykrztuśny, odtrutka w zatruciach toksynami ryb, a u kobiet w celu wywołania 

menstruacji i tłumienia bólów poporodowych, zaś kwiaty pomocne były w oparzeniach 

skóry i ranach (Kumar i wsp., 2007; Shoji i wsp., 1994a; Shoji i wsp., 1994b). Liście I. 

balsamina używane były w Tajlandii w grzybicach i wrzodach skórnych, zaś w Korei w 

leczeniu czerwonki, skrofulozy i czyraków (Lim i wsp., 2007; Panichayupakaranant i wsp., 

1998). Tradycyjna medycyna chińska wykorzystuje niecierpka balsamina w bólach gardła, 

obrzękach, siniakach i w reumatyzmie (Ding i wsp., 2008; Yang i wsp., 2001). 

Potwierdzeniem działania w tych dolegliwościach była izolacja z jego płatków 

naftochinonów - balsaminolatu i impatienolatu, które selektywnie hamują cyklooksygenazę-

2 (Oku i Ishiguro, 2002). Wyciśnięty sok używano w Chinach do okładów na chorobowo 

zmienioną skórę z towarzyszącym świądem. Dostrzeżono zatem jego właściwości 

przeciwzapalne i przeciwświądowe, za które odpowiedzialne są, jak dowiedziono w 

późniejszych badaniach, naftochinony – balsaminon A, B, 2-hydroksy-1,4-naftochinon, 

impatienol, a także kwas ferulowy, kemferol, kwercetyna i ich glikozydy (Ishiguro i Oku, 

1997; Ishiguro i wsp., 1998; Oku i wsp., 2002; Wang i wsp., 2011). Ponadto, doświadczenia 

z 2001 roku z wykorzystaniem myszy potwierdziły, że związki aktywne zawarte w I. 

balsamina mogą znaleźć zastosowanie w prewencji i leczeniu przewlekłych stanów 

zapalnych skóry, w tym atopii (Oku i Ishiguro, 2001).   

Medycyna chińska doceniła również właściwości przeciwdrobnoustrojowe I. balsamina, 

którego zielem leczono infekcje skórne i ogólnoustrojowe wywołane mikroorganizmami. 

Stosowano je ponadto do kąpieli leczniczych przy krwawiących wrzodach, grzybicach 

międzypalcowych czy świerzbowcu nóg (Au i wsp., 2008; He, 1991; Yang i wsp., 2001).  

Słuszność stosowania I. balsamina jako środka przeciwdrobnoustrojowego potwierdziły 

testy in vivo na szczepach bakterii i lekoopornych grzybów, w których wskazano 2-metoksy-

1,4-naftochinon jako związek odpowiedzialny za ten efekt (Yang i wsp., 2001). Stwierdzono 

ponadto, że wyizolowane z kwiatów niecierpka kemferol i kwercetyna wzmacniają 

przeciwbakteryjny efekt klindamycyny i erytromycyny wobec antybiotykoopornych 
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szczepów Propionibacterium acnes, jednej z głównych przyczyn trądziku (Lim i wsp., 

2007).   

Innym potencjalnym zastosowaniem I. balsamina jest leczenie wrzodów przewodu 

pokarmowego. Wyizolowane z liści gatunku 2-metoksy-1,4-naftochinon i spinasterol 

przejawiały aktywność bakteriobójczą w stosunku do opornych na niektóre antybiotyki 

szczepów Helicobacter pyroli (Wang i wsp., 2011). 2-metoksy-1,4-naftochinon wykazuje 

ponadto działanie przeciwnowotworowe, co zostało udowodnione in vitro na linii komórek 

nowotworowych HepG2 (Ding i wsp., 2008).  W trakcie badań nad gatunkiem wykazano 

także jego wpływ na nadmierną proliferację komórek gruczołu krokowego, hamuje ich 

podział w fazie G1 oraz indukuje apoptozę prawdopodobnie na szlakach inicjacji przez 

kinazę Akt i kinazy aktywowane miogenami ERK (Shin i wsp., 2015; Wang i wsp., 2017).  

W ostatnich latach prowadzone są badania nad możliwością wykorzystania I. balsamina w 

terapii nowotworów estrogenozależnych. Udowodniono, że obecna w surowcu mirycetyna 

hamuje aromatazę CYP19 uczestniczącą w syntezie estrogenów (Paoletta i wsp., 2008). 

Wykazano ponadto działanie przeciwneurodegeneracyjne surowca na drodze neutralizacji 

szkodliwych nadtlenków azotu, zbadane na mysiej linii komórek mikrogleju BV-2, których 

aktywacja stanowi jedną z przyczyn uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego (Kim i 

wsp., 2017). Zaobserwowano silny, zależny od dawki efekt analgetyczny zarówno na 

poziomie ośrodkowym, jak i obwodowym (Imam i wsp., 2012), jak również właściwości 

anksjolityczne surowca (Lei i wsp., 2010). 

W rejonach naturalnego występowania, cenionymi surowcami leczniczymi są także: I. 

textori Miq. stosowany w celu detoksykacji, leczenia zmian skórnych, czyraków i urazów 

(Tatsuzawa i wsp., 2009; Ueda i wsp., 2003), I. siculifer Hook.f. w terapii bólów 

reumatoidalnych, paraliżu, oparzeń, otarć i siniaków (Li i wsp., 2009), oraz kłącze I. pritzelii 

Hook.f. w leczeniu reumatyzmu, biegunki i ostrych bólów brzucha (Zhou i wsp., 2007a). W 

testach na myszach dowiedziono, że aktywne składniki frakcji butanolowej z I. pritzelli, 

poza działaniem przeciwświądowym i przeciwbólowym, wykazują również aktywność 

immunomodulującą hamując rozwój artretyzmu reumatycznego. W obrębie stawów myszy 

dochodziło do obniżenia poziomu cytokin prozapalnych: IL-18 i INF-γ, a także przeciwciał 

IgG. Zwiększał się natomiast poziom IK-10, będącej cytokiną przeciwzapalną (Zhou i wsp., 

2007b). Inne badania wykazały, że saponiny triterpenowe z kłącza I. pritzelli – impatripina 

A i B działają cytotoksycznie przeciwko liniom komórek nowotworowych HeLa, S-180 i 
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HepG2 (Zhou i wsp., 2007a). W doświadczeniach przeprowadzonych na myszach 

zaobserwowano, że flawonoidy z kwiatów I. pritzelli posiadają działanie antyanafilaktyczne, 

przeciwświądowe i hamujące czynnik PAF (Iwaoka i wsp., 2010; Ueda i wsp., 2003; Ueda 

i wsp., 2005).   

Natomiast, ekstrakty z I. bicolor posiadają działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze 

(Hasan i Tahir, 2005), zaś kwas ferulowy wyizolowany z tego gatunku, w badaniach in vivo 

wykazuje również hamujący wpływ na aktywność acetylocholinoesterazy i wolnych 

rodników (Shahwar i wsp., 2010). I. pallida ma właściwości wymiotne, moczopędne, 

przeczyszczające. Maść z tego gatunku pomaga w dolegliwościach hemoroidalnych, a sok 

zwalcza brodawki, kurzajki i liszaja obrączkowego (Brown, 1999; Crellin i Philpott, 1990; 

Lipton, 1958).  

W świetle nielicznych badań dotyczących zarówno składu chemicznego, jak i aktywności 

biologicznej, przeprowadzone przeze mnie badania wchodzące w cykl prac tworzących 

osiągnięcie naukowe mają charakter nowatorski. 

4.3. Omówienie wyników badań stanowiących podstawę habilitacji 

4.3.1. Analiza fitochemiczna 

Przeprowadzone przeze mnie badania fitochemiczne miały na celu izolację, identyfikację, a 

także analizę ilościową aktywnych farmakologicznie związków z części nadziemnych i 

korzeni różnych gatunków z rodzaju Impatiens L.   

Badaniom poddałam następujące grupy roślinnych metabolitów: 

- flawonoidy [H1, H9]; 

- kwasy fenolowe [H1, H3, H9]; 

- olejki eteryczne [H2]; 

- triterpeny [H8]; 

- sterole [H8]; 

- kwasy tłuszczowe [H8]; 

- polisacharydy [H5]. 
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Pierwszy etap moich badań polegał na zbiorze surowców ze stanowisk naturalnych: Józefów 

k/Biłgoraja, Motycz Leśny k/Lublina, Zalesie Górne k/Warszawy, Sonico i 

Rino/Brescia/Lombardia/Włochy. I. balsamina L. i I. walleriana Hook.f. pochodziły z 

Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie.  

Ekstrakcję surowców i izolację poszczególnych frakcji/związków przeprowadziłam w 

sposób typowy dla każdej z analizowanych grup. W przypadku analizy kwasów fenolowych, 

przeprowadziłam wstępną optymalizację ekstrakcji, mającą na celu wybór 

najkorzystniejszej metody. 

W celu rozdziału składników w badanych frakcjach stosowałam następujące metody 

chromatograficzne: 

- jedno- i dwukierunkową chromatografię cienkowarstwową (1D- i 2D-TLC); 

- ultra-wysokosprawną chromatografię cieczową sprzężoną ze spektrometrem mas 

(UHPLC- MS/MS); 

- chromatografię gazową (GC); 

- chromatografię gazową sprzężoną ze spektrometrią mas (GC-MS). 

W każdym przypadku przeprowadzałam optymalizację faz rozwijających celem uzyskania 

najlepszych warunków rozdziału. 

4.3.1.1. Identyfikacja (UHPLC-DAD-MS3) związków o charakterze polifenoli [H1] 

Polifenole są wtórnymi metabolitami roślinnymi o bardzo zróżnicowanej budowie 

chemicznej, które mają udowodniony, pozytywny wpływ na ludzkie zdrowie. Wśród ich 

właściwości leczniczych, wymienia się kilka głównych, do których zaliczyć można: ochronę 

organizmu przed kancerogenami, mutagenami i chorobami nowotworowymi, zapobieganie 

schorzeniom układu sercowo-naczyniowego, zapobieganie i leczenie infekcji, alergii i 

chorób przewodu pokarmowego, pobudzanie wydzielania estrogenów (Koszowska i wsp., 

2013). 

Biorąc pod uwagę powyższe, jak również dostępne piśmiennictwo, w którym wciąż jest 

stosunkowo niewiele doniesień literaturowych opisujących związki fenolowe w rodzaju 

Impatiens L, przeprowadziłam analizę składu polifenoli w ekstraktach z sześciu gatunków z 

rodzaju Impatiens L. - I. balfourii Hook.f., I. balsamina L., I. glandulifera Royle, I. noli-

tangere L., I. parviflora DC. i I. walleriana Hook.f. W pierwszym etapie badań, metodami 
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spektrofotometrycznymi, oznaczyłam całkowitą zawartość polifenoli, flawonoidów i 

kwasów fenolowych. Otrzymane wyniki świadczyły o dużej zawartości badanych grup 

związków w ekstraktach. Zawartość polifenoli zawierała się w zakresie od 8,84 ± 0,17 

mgGAE/g suchej masy w I. balsamina do 21,62 ± 0,24 mgGAE/g suchej masy w I. balfourii. 

W wyniku badania UHPLC-DAD-MS3 wykazałam obecność 19 związków polifenolowych, 

które scharakteryzowałam na podstawie widm UV-Vis oraz widm MS/MS. Większość 

wykrytych związków została zidentyfikowana na podstawie widm fragmentacyjnych 

zgodnie z dostępnym piśmiennictwem. Trzy związki zidentyfikowałam całkowicie i są to 3-

galaktozyd kwercetyny (hiperozyd), 3-O- glukozyd kwercetyny (izokwercytryna) i 3-O- 

glukozyd kemferolu (astragalina). Trzy związki przypisałam do grupy kwasów fenolowych 

w oparciu o ich widma UV-Vis. Ich całkowita identyfikacja okazała się jednak niemożliwa 

ze względu na brak odpowiednich wzorców i/lub zbyt małą ilość uzyskanych danych. 

Pozostałe wykazane związki zidentyfikowałam częściowo jako di-O-ramnozydo-O-

heksozyd kemferolu, di-O-heksozyd kemferolu, O-heksozydo-O-malonyloheksozyd 

kemferolu, O-ramnozydo-O-malonyloheksozyd kemferolu, O-malonyloheksozyd 

kemferolu, di-O-heksozyd eriodiktiolu, dwa izomery O-heksozydu eriodiktiolu, eriodyktiol 

i kemferol. Dokładne dane chromatograficzne i spektrometryczne zidentyfikowanych 

związków zawiera Tabela 2 publikacji H1. 

W wyniku przeprowadzonej analizy UHPLC-DAD-MS3, największą ilość związków 

zidentyfikowałam w ekstraktach z części nadziemnych I. balfourii, I. glandulifera i I. 

parviflora. 

Po raz pierwszy zidentyfikowałam izokwercytrynę i astragalinę w częściach nadziemnych I. 

balfourii, I. glandulifera, I. parviflora i I. walleriana, a astragalinę dodatkowo jeszcze po 

raz pierwszy w I. noli-tangere. 

Po raz pierwszy stwierdziłam obecność eriodiktiolu i di-O-heksozydu kemferolu w rodzaju 

Impatiens L. Dotychczas jedyną pochodną eriodiktiolu – 7-O-glukozyd eriodiktiolu wykryto 

w kwiatach I. gladulifera (Vieira i wsp., 2016).  

Po raz pierwszy zidentyfikowałam hiperozyd w częściach nadziemnych I. balfourii, I. 

glandulifera, I. noli-tangere i I. parviflora. Jego obecność w rodzaju została stwierdzona 

wcześniej tylko w kwiatach I. gladulifera (Vieira i wsp., 2016).  
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4.3.1.2. Izolacja i identyfikacja związków z części nadziemnych I. glandulifera [H9] 

Sugerując się wynikami wcześniejszych badań [H1], postanowiłam przeprowadzić izolację 

składników fenolowych z części nadziemnych I. glandulifera. W celu realizacji założonego 

celu badawczego wykorzystałam chromatografię kolumnową i preparatywną HPLC. 

Przeprowadzone przeze mnie badanie doprowadziło do wyizolowania 11 związków, których 

strukturę określiłam na podstawie analizy danych spektroskopowych (1H i 13C NMR) i 

spektrometrycznych (MS), jak również porównując otrzymane dane z literaturą. 

Wyizolowałam osiem flawonoidów - 3-O-α-ᴅ-glukozyd kwercetyny  (izokwercytryna), 3-

O-galaktozyd kwercetyny (hiperozyd), 3-O-glukozyd kemferolu  (astragalina), 3-O-

galaktozyd kemferolu (trifolina), 3-O-β-ᴅ-rutynozyd kemferolu (ang. nicotrifolin), 3-O-

ramnozydo-diglukozyd kemferolu, eriodiktiol, 7-O-glukozyd eriodiktiolu, dwa kwasy 

fenolowe - p-hydroksybenzoesowy (4-hydroksybenzoesowy), protokatechowy (3,4-

dihydroksybenzoesowy) oraz 2-metoksy-1,4-naftochinon. Struktury wyizolowanych 

związków przedstawiłam na rysunku 1. 
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(c) eriodiktiol (9) R=R1=OH; 7-O-

glukozyd eriodiktiolu (3) R=OH, R1= β-

ᴅ-glc 

(d) kwas p-hydroksybenzoesowy (2) 

R=H, R1=OH; kwas protokatechowy (1) 

R=R1=OH 

 

 
O

O

O CH3

 
 

(e) 2-metoksy-1,4-naftochinon (11) 

 

Rysunek 1. Struktury związków wyizolowanych z nadziemnych części I. glandulifera. 

 

Zgodnie z dostępnym piśmiennictwem, kwas protokatechowy i p-hydroksybenzoesowy 

stwierdzono wcześniej w zielu I. glandulifera (Bohm i Towers, 1962), jednak zostały one 

wyizolowane po raz pierwszy z badanego taksonu. Otrzymane przeze mnie: 7-O-β-ᴅ-

glukozyd eriodiktiolu, 3-O-galaktozyd kwercetyny, 3-O-β-ᴅ-glukozyd kemferolu i 3-O-

ramnozydo-diglukozyd kemferolu zostały wyizolowane wcześniej jedynie z kwiatów 

(Vieira i wsp., 2016), natomiast 2-metoksy-1,4-naftochinon zidentyfikowano w liściach 

(Chapelle, 1974; Lobstein i wsp., 2001; Ruckli i wsp.; 2014), kwiatach (Lobstein i wsp., 

2001; Mitchell i wsp., 2007; Ortin i Evans, 2013), nasionach (Ortin i Evans, 2013), łodygach 

(Lobstein i wsp. 2001; Ruckli i wsp., 2014; Cimmino i wsp., 2016) i korzeniu (Cimmino i 

wsp., 2016; Ruckli i wsp., 2014; Tříska i wsp., 2013) niecierpka gruczołowatego.  

Warto zaznaczyć, że eriodiktiol, 3-O-galaktozyd kwercetyny, 3-O-α-ᴅ-glukozyd 

kwercetyny i 3-O-β-ᴅ-rutynozyd kemferolu zostały po raz pierwszy wyizolowane z I. 

glandulifera.  

4.3.1.3. Identyfikacja i analiza ilościowa (LC-ESI-MS/MS) kwasów fenolowych [H3] 

W dostępnej literaturze nie było dotychczas badań dotyczących profilu kwasów fenolowych 

w I. glandulifera, w związku z tym, kolejnym celem moich badań była analiza jakościowa i 
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ilościowa (LC-ESI-MS/MS) fenolokwasów w ekstraktach uzyskanych z liści, kwiatów i 

korzeni niecierpka gruczołowatego.  

Prawidłowy wybór techniki ekstrakcyjnej jest kluczowy w analizie jakościowej i ilościowej 

składników w matrycy roślinnej. W celu precyzyjnej analizy kwasów fenolowych, w 

pierwszym etapie badań zoptymalizowałam technikę ich ekstrakcji. Zastosowałam 

ekstrakcję z wymuszonym przepływem rozpuszczalnika (ASE) w trzech zakresach 

temperatur (80°C, 100°C i 120°C), ekstrakcję ultradźwiękową (USAE) w 60°C i tradycyjną 

ekstrakcję w aparacie Soxhleta (SE). Skuteczność ekstrakcji monitorowałam i oceniałam na 

podstawie wyników analizy kwasów fenolowych metodą LC-MS/MS. Biorąc pod uwagę 

wydajność ekstrakcji i różnorodność poszczególnych związków, ekstrakcja wspomagana 

ultradźwiękami (60°C, 30 min, 3 cykle, 80% metanol) okazała się najbardziej skuteczną 

metodą, którą w dalszym etapie badań wykorzystałam do określenia zawartości kwasów 

fenolowych w czterech innych gatunkach niecierpka - I. balsamina, I. noli-tangere, I. 

parviflora i I. walleriana.  

Przeprowadzona przeze mnie analiza doprowadziła do zidentyfikowania 11 kwasów 

fenolowych we wszystkich badanych gatunkach. Zidentyfikowałam następujące kwasy: 

gentyzowy, 3-hydroksycynamonowy, 4-hydroksybenzoesowy, protokatechowy, salicylowy, 

syryngowy, cis- i trans-ferulowy, trans-kawowy, trans-p-kumarowy, wanilinowy, a w 

ekstrakcie z I. balsamina i I. walleriana stwierdziłam dodatkowo obecność kwasu 

galusowego i cis-p-kumarowego.  

Całkowita zawartość analizowanych kwasów fenolowych wynosiła od 91,70 µg/g (I. 

parviflora) do 342,99 µg/g (I. noli-tangere) suchej masy, natomiast zawartość 

poszczególnych związków wahała się w granicach od 0,12 µg/g do 266,12 µg/g suchej masy. 

Zwraca uwagę duża zawartość kwasu protokatechowgo (16,51–93,66 µg/g), o 

udowodnionych właściwościach przeciwnowotworowych (Szumiło, 2005). 

Po raz pierwszy opisałam w badanym rodzaju występowanie kwasu galusowego, 

zidentyfikowanego przeze mnie w I. balsamina i I. walleriana. Ponadto, kwas 4-

hydroksybenzoesowy, którego zawartość oznaczyłam we wszystkich badanych gatunkach, 

wykryto wcześniej jedynie w kwiatach I. balsamina (Kim et al., 2015). Co interesujące, nie 

potwierdziłam w I. balsamina obecności kwasu 3-hydroksybenzoesowego, 
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zidentyfikowanego wcześniej w jego łodygach i liściach (Chua, 2016). W przeprowadzonej 

przez mnie analizie, kwas ten obecny był tylko w I. glandulifera. 

4.3.1.4. Identyfikacja i analiza ilościowa (GC-MS) olejków eterycznych [H2] 

Olejki eteryczne wykazują udowodnioną wielokierunkową aktywność biologiczną (Djilani 

i Dicko, 2012), pomimo tego, w dostępnym piśmiennictwie nie było dotąd doniesienia 

literaturowego opisującego ich obecność w roślinach z rodzaju Impatiens L.  

Sugerując się powyższym, w kolejnym etapie prowadzonych przeze mnie badań, dokonałam 

analizy składu jakościowego i ilościowego olejków eterycznych z czterech gatunków z 

rodzaju Impatiens L.  

W pierwszym etapie badań, określiłam w % zawartość poszczególnych składników w 

odniesieniu do całkowitego składu frakcji. Największą zawartość olejków stwierdziłam dla 

ziela I. parviflora (0,24%) i I. glandulifera (0,22%), podczas gdy dla pozostałych surowców 

wyniosła ona od 0,10 do 0,16%.  

Analiza z użyciem GC-MS, pozwoliła mi na zidentyfikowanie w sumie 226 związków. 

Olejki eteryczne różniły się znacznie pod względem składu chemicznego, zaobserwowałam 

jednak pewne podobieństwa w ich składzie jakościowym. Siedemdziesiąt sześć składników 

zidentyfikowałam w olejku z ziela I. glandulifera, w którym dominowały utlenione 

monoterpeny (28,2%), zaś głównym składnikiem był octan α-terpinylu (16,6%) i felandral 

(3,8%). Charakterystycznymi składnikami były również ftalidy, reprezentowane m.in. przez 

(Z)-ligustilid (11,0%) i (Z)-butylidenoftalid (8,5%). Olejek z ziela I. glandulifera był 

jedynym spośród badanych, który zawierał duże ilości węglowodorów monoterpenowych 

(łącznie 9,9%). 

Głównymi grupami związków zidentyfikowanymi przeze mnie w olejku z korzeni I. 

glandulifera były związki alifatyczne, a także utlenione mono- i sekswiterpeny, wśród 

których dominowały vulgaron B (14,9%), linalol (5,3%), borneol (4,9%) i octan bornylu 

(4,3%). Główną cechą tego olejku była obecność szesnastu węglowodorów 

seskwiterpenowych (12,7%) z β-barbatenem (5,3%) jako dominującym składnikiem. 

Osiemnaście składników zidentyfikowałam zarówno w olejku z ziela, jak i korzeni I. 

glandulifera, i były to m.in.: heksanal, heptanal, nonanal, benzaldehyd, linalol, borneol, 

octan bornylu, terpinen-4-ol, α-terpineol, β-jonon i jego epoksyd. Warto wspomnieć, że 
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spośród dwunastu zidentyfikowanych węglowodorów seskwiterpenowych, jedynie δ-

kadinen był wspólny dla obu olejków. 

W olejku z ziela I. parviflora określiłam zawartość 70 składników, wśród których (E)-hex-

3-en-1-ol (16,8%), linalol (15,1%) i benzaldehyd (10,2%) były dominujące. W olejku z 

korzeni I. parviflora (89 składników) głównymi związkami były citronelol (17,9%), geranial 

(12,8%) i linalol (4,9%). Pomimo znacznych różnic w zawartości głównych składników, 

zarówno olejek z ziela, jak i z korzenia zawierały te same alifatyczne alkohole nasycone i 

nienasycone oraz aldehydy i ketony C6-C16, które były ich wspólną cechą odróżniającą i 

stanowiły odpowiednio 42,8% i 26,1%. Izomeryczne heptadienale i oktadienony, które 

zidentyfikowałam w I. parviflora, nie były obecne w pozostałych badanych olejkach. 

W olejku z ziela I. balsamina (80 składników) dominował aceton heksahydrofarenezylu 

(13,4%). Co ciekawe, w olejku tym stwierdziłam dużą zawartość jononów i damaskonów 

(15,8%), a także kwasów tłuszczowych C6-C16 (9,5%) i alkanów (5,9%). Głównym 

przedstawicielem pierwszej grupy był (E)-β-jonon (5,7%), zaś drugiej kwas dodekanowy 

(4,1%). (E)-β-Jonon i jego epoksyd zaobserwowałam również w innych badanych olejkach, 

jednak w mniejszych ilościach. Spośród 54 zidentyfikowanych składników w olejku z ziela 

I. noli-tangere, głównymi związkami były (Z)-heks-3-enol (9,5%), linalol (6,5%) i 

benzaldehyd (4,7%). 

Piętnaście związków było obecnych w olejkach eterycznych wszystkich badanych gatunków 

z rodzaju Impatiens L. Dominującymi składnikami były linalol (0,7%–15,1%), heksanal 

(0,2%–5,3%) i benzaldehyd (0,1%–10,2%).  

W wyniku przeprowadzonych badań, po raz pierwszy zidentyfikowałam pod względem 

jakościowym i ilościowym olejki eteryczne w rodzaju Impatiens L. 

4.3.1.5. Izolacja i wstępna identyfikacja polisacharydów [H5] 

Polisacharydy roślinne posiadają udowodnione działanie terapeutyczne, takie jak 

przeciwnowotworowe, przeciwzapalne, immunomodulujące, przeciwmiażdżycowe czy 

przeciwwrzodowe (Ghildyal i wsp., 2010; Schepetkin i Quinn, 2006). Biorąc pod uwagę 

dostępne doniesienia literaturowe, ta grupa związków była do tej pory zbadana jedynie w 

nasionach I. balsamina (Earle i Jones, 1962) i liściach I. parviflora (Hromádková i wsp., 
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2014). Zatem, kolejnym celem moich badań była izolacja i wstępna identyfikacja 

polisacharydów z części nadziemnych i korzeni czterech gatunków z rodzaju Impatiens L. 

W pierwszym etapie realizacji założonego celu badawczego, polisacharydy ekstrahowałam 

wyczerpująco wodą z pozbawionych wcześniej substancji drobnocząsteczkowych 

surowców, a następnie strąciłam ze schłodzonego roztworu wodnego za pomocą zimnego 

etanolu. Wydajność otrzymanych frakcji polisacharydowych wahała się od 1.97% dla 

korzeni I. parviflora do 18.63% dla części nadziemnych I. balsamina. Duże wydajności 

otrzymałam również dla części nadziemnych (8.32%) i korzeni I. glandulifera (7.74%). 

Całkowita zawartość cukrów, oznaczona według metody Dubois i wsp., 1956, oscylowała 

w zakresie od 3,68% (korzeń I. parviflora) do 52,17% (części nadziemne I. balsamina). 

Natomiast zawartość kwasów uronowych była na poziomie od 1,48% (korzeń I. parviflora) 

do 7,52% (części nadziemne I. balsamina). 

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdziłam, że polisacharydy badanych gatunków, z 

wyjątkiem korzeni I. noli-tangere i I. parviflora, mają zbliżony skład. Przeprowadzona 

analiza GLC wykazała, że składają się one głównie z galaktozy, arabinozy, ramnozy, 

mannozy, ksylozy i glukozy, jednak w różnych proporcjach. Dominującym komponentem, 

obecnym we wszystkich próbkach, była galaktoza. Warto zaznaczyć, że wszystkie frakcje 

polisacharydów, z wyjątkiem korzeni I. parviflora, zawierały również kwas galakturonowy 

w dużych ilościach. Co ciekawe, jedynie korzenie I. parviflora i I. noli-tangere nie zawierały 

kwasu glukuronowego. 

W celu ustalenia średniej masy cząsteczkowej frakcji polisacharydowych, zastosowałam 

chromatografię żelową (wykluczania) SEC. Analiza w wykorzystaniem tej metody 

wykazała, że wszystkie próbki zawierają komponenty o niskiej masie cząsteczkowej 

(podobna masa cząsteczkowa). Natomiast części nadziemne i korzenie I. balsamina oraz 

części nadziemne I. glandulifera zawierały znaczne ilości składników o wysokiej masie 

cząsteczkowej do 2,3 MDa.  

Przeprowadzony prosty test dyfuzji żelowej wykazał obecność arabinogalaktanów w 

częściach nadziemnych i korzeniach I. balsamina i I. glandulifera oraz w nadziemnych 

częściach I. noli-tangere. Cząsteczki te są bardzo interesującymi proteoglikanami, 

zawierającymi jedynie około 5-10% białka i dużą część rozgałęzionego węglowodanu, które 

uczestniczą w wielu funkcjach roślin (Seifert i Roberts, 2007). Wykazano również ich 

właściwości immunomodulujące in vitro (Bossy i wsp. 2009). Zidentyfikowane składniki 
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frakcji polisacharydowych otrzymanych z I. balsamina, I. glandulifera i I. noli-tangere 

zachęcają do kontynuacji badań w tym kierunku. 

 

4.3.1.6. Identyfikacja i analiza ilościowa składników lipofilowych [H8] 

W trakcie wnikliwej analizy dostępnego piśmiennictwa, stwierdziłam, że badania w 

kierunku związków lipofilowych, takich jak kwasy tłuszczowe, fitosterole i triterpeny, w 

rodzaju Impatiens L. są niewystarczające. Dlatego celem kolejnego mojego zadania 

badawczego była analiza jakościowa i ilościowa tych grup związków w I. glandulifera i I. 

noli-tangere. 

W badaniach wykorzystałam metodę chromatografii gazowej (GC) i chromatografii 

gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS). Przeprowadzona przeze mnie analiza 

dowiodła, że głównymi składnikami frakcji sterolowych były α-spinasterol z 

chondrillasterolem (koelucja, związki udało się rozdzielić dopiero w analizie GCxGC) i Δ7-

sitosterol. Spinasterol, o udowodnionych właściwościach przeciwmutagennych (Villaseñor 

and Domingo, 2000), był już wcześniej stwierdzony w różnych częściach I. balsamina 

(Panichayupakaranant i wsp., 1995; Wang i wsp., 2011) i I. glandulifera (Cimmino i wsp., 

2016). Ponadto, we wszystkich badanych frakcjach zaobserwowałam dużą zawartość β-

sitosterolu, która oscylowała od 2,43% (liście I. glandulifera) do 59% (liście I. noli-tangere). 

Wykorzystana przeze mnie metoda GC-MS pozwoliła również na oszacowanie zawartości 

octanów triterpenów w liściach, korzeniach i nasionach I. glandulifera i I. noli-tangere. We 

wszystkich frakcjach dominowały 5α-lup-20 (29) -en3β-ol (5,73-22,91%) i β-amyryna 

(6,34-17,08%). 

W kolejnym etapie prowadzonych przeze mnie badań, dokonałam analizy kwasów 

tłuszczowych I. glandulifera i I. noli-tangere, w wyniku której we wszystkich częściach obu 

gatunków zidentyfikowałam 10 kwasów. Wśród wykrytych przeze mnie kwasów, obecność 

kwasu azelainowego i γ-linolenowego została stwierdzona po raz pierwszy w rodzaju 

Impatiens L. Warto zaznaczyć, że zidentyfikowany kwas azelainowy, o właściwościach 

przeciwbakteryjnych, przeciwzapalnych, keratolitycznych i sebostatycznych, występuje 

dość rzadko wśród roślin (Reszke i Szepietowski, 2016). 
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Na podstawie uzyskanych wyników badania, stwierdziłam, że nasycone kwasy tłuszczowe 

stanowią od 12,2% (korzenie I. noli-tangere) do 27,2% (liście I. glandulifera), 

jednonienasycone kwasy – 16,9% (liście I. glandulifera) do 34,1% (liście I. noli-tangere), a 

wielonienasycone kwasy tłuszczowe 40,3% (korzenie I. noli-tangere) do 55,8% (liście I. 

glandulifera). Nienasycone kwasy tłuszczowe - α-linolenowy i oleinowy były 

dominującymi związkami we wszystkich badanych próbkach. W I. noli-tangere w dużej 

ilości występował również kwas γ-linolenowy (5,8% w korzeniach, 7,9% w liściach).  

Zaobserwowałam ponadto, że ilość nasyconych kwasów tłuszczowych w liściach i 

nasionach obu gatunków jest większa niż w korzeniach. Różnice w wartościach stosunków 

nienasyconych do nasyconych kwasów wahały się od 2,7 (liście i nasiona I. glandulifera) 

do 5,1 (korzenie I. noli-tangere). Wielonienasycone kwasy tłuszczowe były najliczniej 

występującymi we wszystkich badanych częściach obu gatunków. Stosunek 

wielonienasyconych (PUFA) do jednonienasyconych (MUFA) kwasów tłuszczowych 

wynosił od 1,2 (liście I. glandulifera) do 3,3 (liście I. noli-tangere). 

Co ważne, wykazałam, że wszystkie badane próbki zawierają kwasy tłuszczowe ω-3 i ω-6. 

Według Simopoulosa (2006) podwyższony poziom kwasów tłuszczowych ω-3 wywiera 

działanie tłumiące w wielu chorobach przewlekłych, takich jak nowotwory, choroby 

sercowo-naczyniowe oraz choroby zapalne i autoimmunologiczne. W przeprowadzonym 

przeze mnie badaniu wykazałam, że stosunek kwasów tłuszczowych ω-6 do ω-3 wynosi od 

1/2,5 (korzenie I. glandulifera) do 1/12,8 (korzenie I. noli-tangere). Zatem można 

wnioskować, że uzyskany niższy stosunek kwasów tłuszczowych omega-6 do omega-3 

predestynuje oba surowce do wykorzystania w zapobieganiu i leczeniu chorób 

przewlekłych.  

4.3.2. Ocena działania biologicznego 

4.3.2.1. Badanie aktywności antyoksydacyjnej [H1, H2, H3, H5, H8, H9] 

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie grupą naturalnych antyoksydantów, które 

odgrywają istotną rolę w przeciwdziałaniu i leczeniu wielu poważnych chorób, w tym także 

nowotworowych. Obecne badania zwrócone są w kierunku poszukiwania nowych substancji 
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roślinnych o właściwościach przeciwutleniających, które mogłyby być wykorzystane w 

terapii chorób wywołanych wolnymi rodnikami (Makowska-Wąs i Janeczko, 2004).  

Mając na uwadze powyższe, w kolejnym etapie prowadzonych przeze mnie badań, 

dokonałam oceny aktywności antyoksydacyjnej ekstraktów i związków otrzymanych z 

roślin z rodzaju Impatiens L. 

W celu realizacji założonego celu badawczego, oznaczałam: 

- zdolność wymiatania trwałego rodnika 2,2-difenylo-1-pikrylo-hydrazylu (DPPH•) 

metodą Brand-Williams i in., 1995; 

- zdolność do unieczynniania rodnika 2,2’-azobis-3-etylobenzotiazolino-6-sulfonianu 

(ABTS) metodą Re i in., 1999; 

- zdolność do hamowania katalizowanego przez hemoglobinę utleniania kwasu 

linolowego wg Kuo i in., 1999; 

- zdolność do chelatowania jonów Fe(II) metodą Guo i in., 2001; 

- siłę redukcji metodą Oyaizu, 1986. 

W pierwszym etapie badań, dokonałam oceny aktywności ekstraktów metanolowych z 

nadziemnych części Impatiens L., do czego wykorzystałam trzy różne metody [H1]. W 

eksperymencie tym wykonałam oznaczenie zdolności do redukcji rodnika DPPH• określając 

wartości EC50. Wykazałam, że badane gatunki mają zróżnicowaną aktywność 

przeciwrodnikową, która kształtowała się w zakresie wartości EC50 od 0,059 mg/ml (I. 

balfourii) do 0,247 mg/ml (I. balsamina). Dużą zdolnością do neutralizacji wolnych 

rodników charakteryzował się, poza I. balfourii, również wyciąg z I. glandulifera (0,065 

mg/ml) i I. parviflora (0,071 mg/ml). Aktywność ta była zbliżona do działania wzorcowego 

kwasu askorbinowego (EC50=0,044 mg/ml).  

Znaczącą rolę w katalizie procesów oksydacyjnych, które prowadzą do tworzenia się 

rodników hydroksylowych i peroksylowych podczas reakcji Fentona odgrywa obecność 

jonów metali przejściowych. Procesy te mogą być opóźniane poprzez chelatowanie i 

dezaktywację jonów żelaza. Przeprowadzona w ramach badań własnych analiza wykazała, 

że największą zdolność do chelatowania jonów Fe(II) miały ekstrakty z I. glandulifera 

(EC50=5,99 mg/ml) i I. parviflora (EC50=7,32 mg/ml). Wartości te były jednak dużo wyższe 

od osiągniętej przez wzorcowy EDTA (EC50=0,27 mg/ml). 
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Z dostępnych danych literaturowych wynika, że właściwości redukujące substancji mogą 

być miernikiem jego aktywności przeciwutleniającej (Gawlik-Dziki, 2007; Oyaizu, 1986). 

Analizując zdolność do redukcji Fe(III) badanych ekstraktów stwierdziłam, że była ona 

największa, porównywalna z wzorcowym kwasem askorbinowym, w przypadku ekstraktu z 

I. noli-tangere (EC50=0,46 µgQE/ml). Pozostałe ekstrakty odznaczały się niewielką 

zdolnością do redukcji.  

Ponadto, wykonałam analizę chemometryczną uzyskanych przeze mnie danych dotyczących 

aktywności przeciwutleniającej oraz całkowitej zawartości polifenoli (TPC), kwasów 

fenolowych (TPAC) i flawonoidów (TFC) w badanych surowcach. W tym celu, zestawiłam 

dane w macierz zawierającą 18 rzędów (6 gatunków, 3 powtórzenia każdego) i 6 kolumn 

(TPC, TPA, TFC, DPPH, MET, RED). Ten zestaw danych przeanalizowałam skalowaną 

analizą głównych składowych, aby odkryć wewnętrzną strukturę danych i korelację między 

zmiennymi.  

Analizując wektory obciążeń wywnioskowałam, że zdolność chelatowania metali (MET) 

jest ściśle skorelowana z aktywnością przeciwrodnikową DPPH. Obie te zmienne są 

wyraźnie ujemnie skorelowane z całkowitą ilością fenoli oraz kwasów fenolowych (te dwie 

ostatnie skorelowane ze sobą). Odwrotna korelacja jest związana z naturą wyników - 

mniejsza wartość oznacza tu większą aktywność. Dlatego można stwierdzić, że DPPH i 

MET zależą wyraźnie i ściśle od TPC i TPAC. Badane próbki mogą być podzielone na dwie 

wyraźne klasy, pierwsza - I. balsamina, I. walleriana i I. noli-tangere (niskie TFC, TPC i 

TPAC) oraz druga - I. balfourii, I. glandulifera i I. parviflora  (wysokie TPAC). Podział 

według drugiej składowej (związanej głównie z siłą redukcji - RED) może być 

zaobserwowany dla I. parviflora i I. walleriana. Zdolność redukcyjna ekstraktów jest bardzo 

słabo skorelowana z powyższymi zmiennymi, tworząc trend niezależny, który też jest 

skorelowany z całkowitą zawartością flawonoidów. 

Kolejnym etapem mojej pracy była ocena aktywności przeciwutleniającej ekstraktów 

otrzymanych różnymi metodami z liści, kwiatów i korzeni I. glandulifera [H3]. Aktywność 

przeciwutleniającą określiłam za pomocą trzech różnych metod. Biorąc pod uwagę 

aktywność przeciwrodnikową, zaobserwowałam, że zależy ona zarówno od części rośliny, 

jak i zastosowanej techniki ekstrakcji.  

Uzyskane przeze mnie wyniki badań wskazują, że dobrym źródłem związków o charakterze 

przeciwrodnikowym są korzenie I. glandulifera. Dowiodłam, że ekstrakty z korzeni były 
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również najbardziej aktywnymi spośród badanych, które zakłócały tworzenie się 

kompleksów żelazawych i ferrozynowych. W zależności od zastosowanej metody 

ekstrakcji, największą aktywność chelatującą wykazałam dla frakcji uzyskanych metodą 

ekstrakcji w aparacie Soxhleta, ekstrakcji wspomaganej ultradźwiękami i przyspieszonej 

ekstrakcji rozpuszczalnikiem (80˚80%), najmniejszą zaś dla ekstraktów otrzymanych 

techniką ASE (120˚80% i 120˚100%). Zatem można wnioskować, że wysoka temperatura 

nie jest korzystna dla aktywności chelatującej. 

W oparciu o wyniki otrzymane w poprzednich badaniach [H1, H3], w których I. 

glandulifera wykazywał znaczącą aktywność przeciwrodnikową, postanowiłam ocenić 

potencjał antyoksydacyjny związków wyizolowanych z tego gatunku [H9]. W tym celu 

zastosowałam dwie metody – DPPH i ABTS. Wszystkie badane związki wykazywały 

zależną od stężenia aktywność wychwytywania wolnych rodników. Zaobserwowałam, że w 

stężeniu 1,0 mg/ml zdolność do neutralizowania wolnych rodników DPPH była największa 

dla kwasu p-hydroksybenzoesowego, 3-O-glukozydu kwercetyny i 7-O-β-D-glukozydu 

eriodiktiolu. Co ciekawe, wartości te były porównywalne z wartościami otrzymanymi dla 

wzorcowego kwasu askorbinowego lub Troloksu. Zdolność wychwytywania syntetycznego 

rodnika ABTS była największa dla 3-O-glukozydu kwercetyny, kwasu p-

hydroksybenzoesowego i 3-O-galaktozydu kwercetyny. 

Wykazałam ponadto, że 3-O-glukozyd kwercetyny (EC50=0,01 mg/ml dla ABTS i 0,11 

mg/ml dla DPPH) wykazywał aktywność przeciwutleniającą porównywalną lub lepszą niż 

kwas askorbinowy (EC50=0,18 mg/ml dla ABTS i 0,11 mg/ml dla DPPH) i Troloks 

(EC50=0,20 mg/ml dla ABTS i 0,09 mg/ml dla DPPH), zastosowane jako substancje 

wzorcowe. 

Ocenie aktywności przeciwutleniającej poddałam również frakcje otrzymanych olejków 

eterycznych [H2]. Zdolność do neutralizowania wolnych rodników oceniłam metodą z 

DPPH w porównaniu do kwasu askorbinowego. Największą aktywność przeciwrodnikową 

stwierdziłam dla olejków z ziela I. glandulifera (3,96 ± 0,03 μg/ml) i I. noli-tangere (4,76 ± 

0,05 μg/ml). 

Wykonana przeze mnie w kolejnym etapie tego zadania badawczego analiza zdolności do 

hamowania katalizowanego przez hemoglobinę utleniania kwasu linolowego, wykazała, że 

badane olejki charakteryzują się niską aktywnością. Na podstawie otrzymanych wyników 

badań, zaobserwowałam, że najbardziej aktywne frakcje z ziela (102,08 µg/ml) i korzenia 
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(116,98 µg/ml) I. glandulifera wykazywały nawet sześciokrotnie wyższe warości IC50 niż 

lipofilowy przeciwutleniacz BHT, co sugeruje ich słabą aktywność. 

W dalszej części moich badań, oceniłam,  na podstawie testów z DPPH i ABTS, aktywność 

przeciwutleniającą rozpuszczalnych w wodzie polisacharydów [H5]. Na podstawie 

otrzymanych wyników, wykazałam, że zdolność do neutralizacji wolnych rodników DPPH 

zależy od zastosowanego stężenia frakcji. W stężeniu 4 mg/ml, największą aktywność 

posiadały polisacharydy z nadziemnych części I. balsamina (84,4%), I. parviflora (81,25%) 

i I. glandulifera (80,18%), a także z korzeni I. parviflora (81,95%). Warto zaznaczyć, że 

aktywność ta była porównywalna z aktywnością wzorcoego kwasu askorbinowego (98,81%) 

i Troloksu (96,99%). Najlepszą aktywnością w teście ABTS odznaczały się polisacharydy z 

nadziemnych części I. balsamina (EC50=0,32 mg/ml) i korzeni I. parviflora (EC50=0,38 

mg/ml).  

Biorąc pod uwagę aktywność przeciwrodnikową polisacharydów, można wywnioskować, 

że zależy ona od: części rośliny, z której zostały pozyskane, masy cząsteczkowej i składu 

frakcji polisacharydowej. Jednak w przeprowadzonym badaniu nie wykazałam silnych 

aktywności frakcji polisacharydowych, co jest zgodne z danymi literaturowymi (Zong i 

wsp., 2012). 

4.3.2.2. Ocena aktywności przeciwzapalnej polisacharydów [H5] 

Zgodnie z dostępnym piśmiennictwem, polisacharydy posiadają udowodnione właściwości 

przeciwzapalne (Rodrigues i wsp., 2012). Dlatego w badaniach własnych przeprowadziłam 

ocenę aktywności wyizolowanych polisacharydów w tym kierunku.  

W przeprowadzonym badaniu, aktywność przeciwzapalną ustaliłam w oparciu o zbadanie 

uwalniania interleukiny-8 (IL-8) na modelu ludzkich neutrofili. Wpływ frakcji 

polisacharydowych na indukowaną lipopolisacharydem (LPS) zwiększoną produkcję IL-8 

oceniłam przy użyciu testu ELISA. Spośród badanych rozpuszczalnych w wodzie 

polisacharydów, frakcja z nadziemnych części I. glandulifera była jedyną, która istotnie 

obniżała produkcję IL-8 o 32,7 ± 10,5%.  

Podane wcześniej składy frakcji polisacharydów w korelacji z otrzymanymi w tym badaniu 

wynikami, pozwalają wnioskować, że polisacharydy złożone z dużej ilości galaktozy, 
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arabinozy i ramnozy wykazują silne właściwości przeciwzapalne. Obserwacja ta jest zgodna 

z  wcześniejszymi doniesieniami literaturowymi (Wang i wsp., 2010). 

4.3.2.3. Ocena właściwości cytotoksycznych [H8] 

Z dostępnego piśmiennictwa wynika, że dotychczas niewiele gatunków z rodzaju Impatiens 

L. zostało poddanych badaniom w kierunku ich aktywności cytotoksycznej. Mając na 

uwadze udowodnioną aktywność przeciwnowotworową triterpenów i kwasów 

tłuszczowych, w kolejnym etapie badań własnych przeprowadziłam ocenę aktywności tych 

grup związków, pozyskanych z I. glandulifera i I. noli-tangere. 

Po raz pierwszy przeprowadziłam badanie aktywności cytotoksycznej kwasów 

tłuszczowych i triterpenów z tych gatunków. 

W eksperymencie tym wykonałam badanie w stosunku do linii nowotworowych 

wywodzących się z układu hematopoetycznego człowieka, z fenotypem oporności lekowej 

– HL-60/MX2 i bez fenotypu – HL-60 metodą barwienia błękitem trypanu (Bogucka-Kocka 

i in., 2008). 

Komórki obu linii stymulowałam rosnącymi stężeniami frakcji, po czym wyznaczyłam 

dawki IC50, które zawierały się w granicach od 11,69 µg/ml (triterpeny z nasion I. noli-

tangere) do 963,69 µg/ml (triterpeny z liści I. glandulifera) dla komórek linii HL-60, a dla 

linii HL-60/MX2 mieściły się w zakresie od 33,92 µg/ml (triterpeny z nasion I. glandulifera) 

do 875,91 µg/ml (triterpeny z liści I. glandulifera). 

Uzyskane przeze mnie wyniki, wykazały, że frakcja triterpenowa z I. noli-tangere znacząco 

hamowała komórki linii białaczkowej HL-60 i była najsilniej działającą frakcją spośród 

badanych. Ponadto, kwasy tłuszczowe z korzeni I. noli- tangere i triterpeny z korzeni I. 

glandulifera wykazały umiarkowaną cytotoksyczność wobec linii HL-60. Z drugiej strony, 

frakcje triterpenów z nasion I. glandulifera (IC50=33,92 µg/ml) i I. noli-tangere (IC50=43,35 

µg/ml) wykazały silną inhibicję wobec linii komórkowej HL-60/MX2. 

Na podstawie uzyskanych wartości IC50 stwierdziłam, że linia komórkowa HL-60 jest 

bardziej wrażliwa na działanie frakcji z obu gatunków z rodzaju Impatiens L. Korelując 

otrzymane w tym badaniu wyniki z podanymi wcześniej składami analizowanych frakcji, 

można wnioskować, że za ich aktywność cytotoksyczną odpowiedzialne są obecne w nich 

5α-lup-20(29)-en3β-ol i α-spinasterol, związki o potwierdzonym działaniu 

przeciwnowotworowym (Zhang i wsp., 2009). 
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4.3.2.4. Ocena właściwości przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybiczych [H1, H4] 

W celu realizacji kolejnego założonego celu badawczego przeprowadziłam ocenę 

właściwości przeciwdrobnoustrojowych ekstraktów metanolowych z nadziemnych części 

sześciu gatunków z rodzaju Impatiens L. [H1]. Na podstawie wyników uzyskanych w 

trakcie wykonywania badań mikrobiologicznych stwierdziłam, że badane ekstrakty 

wykazują aktywność przeciwbakteryjną wobec niektórych bakterii Gram-dodatnich 

(głównie S. epidermidis, M. luteus i B. subtilis) i grzybów należących do Candida spp. 

Wykazałam, że odznaczają się one umiarkowaną aktywnością wobec Micrococcus luteus i 

Bacillus subtilis z wartościami MIC w zakresie od 125 do 250 μg/ml.  

Ekstrakty z I. balsamina i I. glandulifera miały najszersze spektrum aktywności 

przeciwbakteryjnej. Ich minimalne stężenia, które hamowały wzrost niektórych szczepów 

referencyjnych bakterii, mieściły się w zakresie od 125 do 1000 μg/l, a zatem wykazywały 

łagodną do umiarkowanej bioaktywność. Co ciekawe, ekstrakt I. balsamina wykazał dobrą 

aktywność przeciwko S. epidermidis (MIC = 125 μg/ml).  

Kolejnym celem moich badań była ocena wpływu surowych ekstraktów i frakcji 

niskocząsteczkowych (LMW) otrzymanych z kwiatów, liści, korzeni i nasion I. glandulifera 

na hamowanie wzrostu szczepów bakteryjnych wywołujących próchnicę [H4].  

Celem wyizolowania frakcji niskocząsteczkowych, w której uznałam, że obecne są peptydy 

przeciwdrobnoustrojowe (AMP), odpowiedzialne za aktywność biologiczną Impatiens L., 

przeprowadziłam dwuetapowe oczyszczanie ekstraktów, dzięki któremu otrzymałam frakcje 

zawierające jedynie związki o masie 1 - 30 kDa.  

W kolejnym etapie oceniłam aktywność przeciwbakteryjną zarówno surowych ekstraktów, 

jak i otrzymanych frakcji niskocząsteczkowych. Lepszą aktywność (5-20 mm) w stosunku 

do wybranych szczepów Gram-dodatnich i Gram-ujemnych zaobserwowałam w przypadku 

frakcji niskocząsteczkowych z I. glandulifera. Na podstawie wyznaczonego najniższego 

stężenia substancji hamującego wzrost bakterii (MIC) stwierdziłam, że testowane frakcje 

były aktywniejsze wobec szczepów Gram-dodatnich niż Gram-ujemnych, co jest zgodne z 

moimi wcześniejszymi wynikami, w których ekstrakty metanolowe z różnych gatunków 
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Impatiens L. były bardziej aktywne w stosunku do bakterii Gram-dodatnich (MIC do 1000 

μg/ml) [H1].  

Przeprowadzone przeze mnie badanie dowiodło, że najszersze spektrum działania w 

stosunku do wszystkich bakterii, z wyjątkiem P. aeruginosa i E. faecalis, wykazywała 

niskocząsteczkowa frakcja z liści I. glandulifera (MIC w zakresie 525 - 4200 μg/ml). 

Zdecydowanie największą wybiórczą aktywność miał korzeń I. glandulifera, którego MIC 

w stosunku do S. sanguinis wyniósł 62,5 μg/ml, a do E.coli 200 μg/ml. Pozostałe frakcje 

również wykazywały największą aktywność w stosunku do szczepów Gram-dodatnich w 

zakresie MIC od 1000 μg/ml do 4600 μg/ml. 

W kolejnym etapie zadania badawczego określiłam wpływ ekstraktów z korzeni i kwiatów 

I. glandulifera na komórki prawidłowe fibroblastów ludzkich linii BJ w teście SRB 

(test proliferacyjny z użyciem sulforodaminy B). Otrzymane przeze mnie wyniki 

jednoznacznie świadczyły o braku hamującego wpływu na metabolizm fibroblastów obu 

wyciągów w całym zakresie testowanych stężeń (0,5 μg/ml - 500 μg/ml).  

Niezwykle praktyczną informację dla farmakologii wnosi określenie indeksu 

terapeutycznego (IT) substancji czynnej, charakteryzującego bezpieczeństwo jej 

stosowania. Przyjmuje się, że im wyższy IT, tym lek jest bardziej bezpieczny. Uzyskane 

przeze mnie wyniki analizy aktywności przeciwbakteryjnej i cytotoksyczności umożliwiły 

wyznaczenie indeksu terapeutycznego, służącego porównaniu tych efektów. Otrzymane 

wyniki jednoznacznie wskazują, że ekstrakt z korzeni I. glandulifera może być bezpiecznie 

stosowany wobec szczepów próchniczych S. sanguinis i S. mutans, gdyż wartości IT 

wyniosły odpowiednio 16 i 8.  

Otrzymane przeze mnie wyniki badań sugerują, że istnieje możliwość zastosowania 

ekstraktów z korzenia I. glandulifera w preparatach periodontologicznych, szczególnie 

pastach, płynach, żelach, gumach stosowanych w profilaktyce próchnicy. 

4.3.2.5. Aktywność antynocyceptywna i przeciwlękowa [H6] 

Zgodnie z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Badań Bólu (IASP), ból definiowany jest 

jako nieprzyjemne doznanie zmysłowe i emocjonalne spowodowane obecnymi lub 

potencjalnymi uszkodzeniami tkanek lub narządów, lub opisującymi takie uszkodzenie. 
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Wielu pacjentów, którzy cierpią z powodu intensywnego, zwłaszcza przewlekłego bólu, 

musi polegać na opioidowych lekach przeciwbólowych, pomimo ich dobrze znanych 

skutków ubocznych, takich jak depresja oddechowa, zaparcia czy uzależnienie (Crofford, 

2010). Dlatego ważnym aspektem jest poszukiwanie nowych związków o szerokim 

spektrum aktywności biologicznej. Rośliny są jednym z potencjalnych źródeł nowych 

leków. Ocenia się, że około 50% dostępnych leków pochodzi ze związków wyizolowanych 

z roślin (Pan i wsp., 2013).  

W oparciu o przeprowadzoną przeze mnie analizę fitochemiczną ekstraktów z I. 

glandulifera, I. noli-tangere i I. parviflora, która pozwoliła na stwierdzenie w tych 

gatunkach obecności związków o potencjalnym wpływie na funkcje ośrodkowe u myszy, 

celem kolejnego  badania własnego była ocena ich profilu farmakologicznego. 

Przeprowadziłam ocenę wpływu badanych wyciągów na zachowania zwierząt, in vivo, 

wykorzystując podstawowy zestaw testów skriningowych, do których zaliczyć można:  

− test ostrej toksyczności (OECD, 2008); 

− test aktywności lokomotorycznej (Fiorino i wsp., 2016); 

− testy koordynacji ruchowej (Fiorino i wsp., 2016; Vogel, 2008): 

• test pręta obrotowego (rota-rod test); 

• test komina (chimney test); 

− testy oceniające działanie przeciwbólowe: 

• test „przeciągania” (Vogel, 2008); 

• test gorącej płytki (Kotlińska i wsp., 2012); 

− test podniesionego labiryntu krzyżowego (elevated plus maze test, EPM test) 

(Lister, 1987); 

− badanie ciepłoty ciała zwierząt (Kędzierska i wsp., 2016). 

 

W pierwszym etapie eksperymentu wyznaczyłam dawkę efektywną (ED50, effective dose), 

stanowiącą dawkę substancji, po zastosowaniu której spodziewane działanie występuje u 

50% osobników grupy badawczej. Dawka efektywna wynosiła więcej niż 2 g/kg u myszy, 

zaś doustne podawanie ekstraktów w dawce 0,1 ED50 (200 mg/kg) nie wpływało negatywnie 

na koordynację ruchową.  



dr n. farm. K. Szewczyk                                                                     Załącznik 2 – Autoreferat 

 

34 

 

W celu wykazania potencjalnej aktywności przeciwlękowej, badane ekstrakty poddane 

zostały testowi podniesionego labiryntu krzyżowego (EPM). Analiza wariancji one-way 

ANOVA wykazała istotne statystycznie różnice w odniesieniu do czasu spędzanego w 

otwartych ramionach labiryntu, wyrażonego w procentach (F(5,36)=3,731; p<0,01) oraz do 

ilości wejść do otwartych ramion labiryntu, wyrażonej w procentach (F(5,37)=3,284; p<0.05). 

Test post-hoc Dunnett’a wykazał istotne statystycznie wydłużenie czasu spędzanego w 

otwartych ramionach oraz zwiększenie ilości wejść do ramion otwartych po podaniu 

ekstraktów z kwiatów, liści i korzeni I. glandulifera w dawce 100 mg/kg (p<0,05). Test one-

way ANOVA nie wykazał znaczących zmian na ogólną ilość wejść do obu ramion. 

W teście „przeciągania” zaobserwowałam zmniejszenie liczby epizodów przeciągania, które 

nastąpiło po podaniu: ekstraktu z ziela I. parviflora w dawkach 200 i 100 mg/kg; kwiatów 

I. glandulifera w dawkach 200 i 100 mg/kg, ziela I. glandulifera w dawkach 200, 100 i 50 

mg/kg oraz korzenia I. glandulifera w dawkach 200, 100, 50 i 25 mg /kg. W teście 

„przeciągania”, efekty antynocyceptywne wywołane działaniem ekstraktów z ziela I. 

parviflora i kwiatów I. glandulifera w dawce 100 mg/kg, zostały odwrócone przez nalokson 

(Nx) w dawce 5 mg/kg - antagonistę receptorów opioidowych. Ekstrakty z kwiatów i korzeni 

I. glandulifera (100 mg/kg) wydłużały także czas reakcji w teście gorącej płyty. Ekstrakt z 

korzenia I. glandulifera (200 mg/kg) oraz ekstrakt z ziela I. noli-tangere (200 mg/kg) 

powodowały hipotermię u badanych zwierząt.  

Wyniki przeprowadzonego przeze mnie badania wskazują, że ekstrakty kwiatów, liści i 

korzeni I. glandulifera powodują silne zmniejszenie liczby epizodów przeciągania. Wpływ 

tych wyciągów wydaje się być związany z obwodowymi mediatorami zapalnymi, takimi jak 

cyklooksygenaza-2, podczas gdy działanie ekstraktu z kwiatów związane może być również 

z receptorem opioidowym. Otrzymane przeze mnie wyniki uzasadniają celowość stosowania 

I. glandulifera w medycynie ludowej w leczeniu napięcia psychicznego oraz jako środka 

przeciwbólowego. 

4.4. Wnioski podsumowujące przedstawione do oceny osiągniecie 

naukowe 

Podsumowując, w ramach badań, których wyniki zostały opublikowane w pracach 

przedstawionych do oceny w postępowaniu habilitacyjnym: 
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 Wykazałam, że ekstrakty z gatunków z rodzaju Impatiens L. są bogatym źródłem 

polifenoli o właściwościach przeciwutleniających i przeciwdrobnoustrojowych; 

 Po raz pierwszy dowiodłam obecności izokwercytryny i astragaliny w częściach 

nadziemnych I. balfourii, I. glandulifera, I. parviflora i I. walleriana, a astragaliny 

dodatkowo jeszcze w I. noli-tangere; 

 Eriodiktiol i di-O-heksozyd kemferolu zostały stwierdzone przeze mnie po raz pierwszy 

w rodzaju Impatiens L.; 

 Hiperozyd został zidentyfikowany po raz pierwszy w częściach nadziemnych I. 

balfourii, I. glandulifera, I. noli-tangere i I. parviflora; 

 Wyizolowałam i określiłam struktury 11 metabolitów wtórnych z części nadziemnych 

I. glandulifera; 

 Eriodiktiol, hiperozyd, izokwercytryna i nikotifloryna zostały po raz pierwszy 

wyizolowane z I. glandulifera; 

 Opracowałam optymalne warunki ekstrakcji kwasów fenolowych z I. glandulifera; 

 Zidentyfikowany przeze mnie w I. balsamina i I. walleriana kwas galusowy, został po 

raz pierwszy opisany w badanym rodzaju; 

 Obecność kwasu 4-hydroksybenzoesowego została stwierdzona po raz pierwszy w I. 

glandulifera, I. noli-tangere, I. parviflora i I. walleriana; 

 Po raz pierwszy określiłam skład chemiczny olejków eterycznych czterech gatunków z 

rodzaju Impatiens L., a także oceniłam ich potencjał antyoksydacyjny; 

 Wykazałam, że niskocząsteczkowe frakcje z I. glandulifera posiadają aktywność 

hamującą wzrost szczepów bakterii wywołujących próchnicę; 

 Wykazałam, że korzeń I. glandulifera jest bardzo aktywną i zarazem bezpieczną 

(IT>10) substancją czynną wobec szczepów próchniczych S. mutans i S. sangiunis; 

 Obecność kwasu azelainowego i γ-linolenowego została stwierdzona po raz pierwszy 

w rodzaju Impatiens L. 

 Badanie aktywności cytotoksycznej kwasów tłuszczowych i triterpenów z I. 

glandulifera i  I. noli-tangere zostało przeprowadzone po raz pierwszy; 

 Po raz pierwszy wykazałam, że ekstrakty wodno-etanolowe z I. glandulifera, I. noli-

tangere i I. parviflora posiadają działanie przeciwbólowe związane z układem 

opioidowym oraz działanie przeciwlękowe; 

Wyniki przeprowadzonych przeze mnie badań z zakresu analizy fitochemicznej i oceny 

aktywności biologicznej, których rezultatem jest osiągnięcie naukowe, będące podstawą 
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ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, mają charakter nowatorski. W 

ramach zrealizowanego zadania badawczego, poznany został skład chemiczny i aktywność 

biologiczna roślin występujących w polskiej florze. Uzyskane wyniki przeprowadzonych 

przeze mnie badań przyczyniły się do poszerzenia wiedzy na temat gatunków z rodzaju 

Impatiens L. 
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V. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

5.1. Działalność naukowo-badawcza przed uzyskaniem stopnia 

doktora 

Działalność naukową rozpoczęłam w Studenckim Kole Naukowym przy Katedrze i 

Zakładzie Farmakognozji Akademii Medycznej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie). Prowadziłam wówczas badania dotyczące izolacji i identyfikacji kwasów 

fenolowych w owocach Crithmum maritimum L. Uzyskane wyniki zostały zaprezentowane 

(wystąpienie ustne; III miejsce w konkursie) na XXXVIII Sympozjum Studenckich Kół 

Naukowych AM w Lublinie (Załącznik 7, pkt IIIb, 25) oraz w postaci posteru na konferencji 

zagranicznej Balaton Symposium ’01 on High-Performance Separation Methods. Siofok, 

September 2-4, 2001 (Załącznik 7, pkt IIIb, 1).  

Następnie, w związku z wykonywaną przeze mnie pracą dyplomową w Katedrze i Zakładzie 

Botaniki Farmaceutycznej Akademii Medycznej w Lublinie, zajmowałam się izolacją i 

określeniem składu jakościowego i ilościowego oleju z owoców cytryńca chińskiego 

(Schisandra chinensis Baill.). Metodą GC określiłam skład kwasów tłuszczowych w oleju, 

zaś wydzielone fitosterole zidentyfikowałam metodą GC/MS. Dla surowego oleju 

określiłam aktywność cytostatyczną na białaczkowej linii komórkowej Jurkat, gdzie okazało 

się, że powoduje on inicjację apoptozy w linii komórkowej, zaś nie zaobserwowano takich 

zmian w limfocytach krwi obwodowej stymulowanych do proliferacji fitohemaglutyniną. 

Otrzymane wyniki zaprezentowane zostały w Konkursie Prac Magisterskich 

organizowanym przez Wydział Farmaceutyczny AM w Lublinie, w którym zajęłam I 

miejsce. Dodatkowo za pracę dyplomową otrzymałam nagrodę III stopnia w Ogólnopolskim 

Konkursie Prac Magisterskich zorganizowanym przez Zarząd Główny Polskiego 

Towarzystwa Farmaceutycznego. Część otrzymanych wyników została zaprezentowana w 

postaci posterów na trzech konferencjach naukowych (Załącznik, pkt IIIb, 7, 26, 28), jak 

również opublikowana w pracy (Załącznik 7, pkt IId, 3).  

W październiku 2001 roku rozpoczęłam Studia Doktoranckie w Akademii Medycznej w 

Lublinie. Badania prowadziłam w Katedrze i Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej pod 

kierownictwem Pana prof. dr hab. Tadeusza Krzaczka. W tym czasie odbyłam także kurs I 
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stopnia z zakresu chromatografii cieczowej, organizowany przez Katedrę Chemii 

Nieorganicznej i Analitycznej AM w Lublinie (2004 rok).  

Moje zainteresowania badawcze obejmowały mało znany pod względem fitochemicznym 

gatunek – rojnik pospolity (Jovibarba sobolifera (Sims.) Opiz) z rodziny Crassulaceae, 

rosnący w Polsce na terenach suchych i piaszczystych. Głównym celem mojej pracy było 

określenie składu chemicznego ziela i korzeni J. sobolifera, w zakresie analizy kwasów 

fenolowych, steroli, triterpenów, flawonoidów i śluzów. Zależnie od potrzeby, stosowałam 

metody chromatografii bibułowej, cienkowarstwowej (TLC i 2D-TLC), preparatywnej 

chromatografii kolumnowej (PCC), wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Do 

identyfikacji steroli wykorzystałam metodę chromatografii gazowej sprzężonej ze 

spektrometrią mas (GC-MS), a do ustalenia struktury wyizolowanych związków 

flawonoidowych zastosowałam metodę magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR).  

W pierwszym etapie pracy, wykonałam ilościową analizę metodami farmakopealnymi 

surowców J. sobolifera. Określiłam zawartość wody, flawonoidów, garbników i o-

dihydroksyfenoli typu kwasu kawowego. Metodami chromatograficznymi 

zidentyfikowałam i stwierdziłam obecność 11 fenolokwasów w zielu i 9 w korzeniu. 

Dominującym kwasem w obu surowcach był kwas homoprotokatechowy. 

Określiłam także skład jakościowy i ilościowy frakcji fitosterolowej wyodrębnionej z ziela 

i korzeni J. sobolifera. W obu surowcach zidentyfikowałam 6 steroli, wśród których 

dominującym związkiem był β-sitosterol. Zbadałam ponadto skład jakościowy i ilościowy 

frakcji triterpenowej z ziela. W badanym surowcu stwierdziłam obecność α- i β-amyryny 

oraz kwasu oleanolowego, których zawartość była różna w zależności od rodzaju 

przeprowadzonej ekstrakcji. W ekstraktach chloroformowych z ziela i korzeni stwierdziłam 

również występowanie eteru dibenzylowego eskuletyny. 

Określiłam całkowitą zawartość śluzu w zielu i korzeniach, zaś w hydrolizatach śluzów 

otrzymanych z ziela J. sobolifera stwierdziłam obecność monosacharydów, takich jak 

glukoza, galaktoza, ramnoza, arabinoza i sedoheptuloza. Z wykorzystaniem 

fitobiologicznego testu Levana, stwierdziłam, że śluzy zawarte w J. sobolifera hamują 

wzrost liniowy korzeni cebuli oraz wywołują zaburzenia w podziałach mitotycznych. 

Bardziej aktywny okazał się śluz otrzymany z ziela. W kolejnym etapie badań, 

przeprowadziłam ocenę cytotoksyczności i ocenę liczby komórek we wczesnym stadium 

apoptozy, stymulując komórki linii Jurkat badanymi frakcjami. Badaniom poddałam wodne 
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roztwory śluzów z ziela i korzeni oraz wyciągi etanolowe z suchego i świeżego ziela. 

Przeprowadzone testy wykazały, że najsilniej działały wyciągi etanolowe z ziela J. 

sobolifera. 

Z ziela J. sobolifera wyizolowałam 3 aglikony (kemferol, kwercetyna i 3,7,4’-trimetyloeter 

kemferolu) oraz  cztery glikozydy flawonoidowe (3-O-β-D-glukopiranozyd kemferolu 

(astragalina), 3–O–α–L–ramnopiranozydo–7–O–β–D–glukofuranozydo-(1→2)-O-α-L-

ramnopiranozyd kemferolu, 3-O-β-D-glukopiranozydo-7-O-α-L-ramnopiranozyd 

kemferolu i 3-galaktozydoramnozyd kemferolu). 

Opisane powyżej wyniki, które zostały wykonane po raz pierwszy dla surowców z Jovibarba 

sobolifera, wchodzą w skład mojej pracy doktorskiej p.t. „Badania fitochemiczne Jovibarba 

sobolifera (Sims.) Opiz.”, której promotorem był prof. dr hab. Tadeusz Krzaczek.  

Wyniki badań dotyczące Jovibarba sobolifera opublikowane zostały jako prace oryginalne 

(Załącznik 7, pkt IId, 4, 5), jak również zaprezentowane na konferencjach (Załącznik 7, pkt 

IIIb, 2-4, 27). 

W ramach współpracy z Zakładem Chemii Nieorganicznej Katedry Chemii AM w Lublinie, 

zoptymalizowałam i wykonałam analizę jakościową i ilościową HPLC kwasów fenolowych 

w ekstraktach otrzymanych różnymi metodami z kwiatu bzu czarnego (Sambucus nigra L.) 

i ziela rdestu ptasiego (Polygonum aviculare L.). Wyniki analizy ekstraktów z kwiatu bzu 

czarnego wykazały, że w zależności od zastosowanej metody ekstrakcyjnej skład 

jakościowy i ilościowy fenolokwasów był różny. Dla kwasów ferulowego, p-

hydroksybenzoesowego, protokatechowego, i wanilinowego największą wydajność 

ekstrakcji uzyskano metodą Soxhleta, zaś dla kwasów chlorogenowego i p-kumarowego 

metodą ekstrakcji mikrofalowej (MASE) w układzie otwartym. W przypadku ekstraktów z 

ziela rdestu ptasiego największą wydajność otrzymano metodą MASE (szczególnie w 

układzie zamkniętym) dla kwasów galusowego, p-hydroksybenzoesowego i 

protokatechowego, a także ekstrakcją wspomaganą ultradźwiękami dla kwasu ferulowego. 

Wyniki zostały opisane w pracy doktorskiej dr hab. Anny Oniszczuk, a także opublikowane 

w czasopiśmie Acta Chromatographica (Załącznik 7, pkt IIa, O1). 

W ramach współpracy w obrębie macierzystej jednostki, wykonałam również analizę 

jakościową i ilościową kwasów fenolowych zawartych w pigwowcu japońskim (Cydonia 
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japonica Pers.) (Załącznik 7, pkt IId, 1) oraz w zielu lnicy pospolitej (Linaria vulgaris (L.) 

Mill) (Załącznik 7, pkt IId, 2). 

Mój dorobek naukowy przed uzyskaniem stopnia doktora obejmuje cztery oryginalne prace 

pełnotekstowe i jedną pracę pełnotekstową w wydawnictwie pokonferencyjnym bez IF 

(KBN/MNiSW=8). Wyniki badań prezentowane były w formie doniesień plakatowych na 

7 konferencjach - międzynarodowych (4) i krajowych (3). 

5.2. Działalność naukowo-badawcza po uzyskaniu stopnia doktora   

Po uzyskaniu stopnia doktora, uzupełniłam i opublikowałam pozostałe wyniki badań 

zawartych w mojej pracy doktorskiej (Załącznik 7, pkt IIa, O2, O5; pkt IId, 7), a także 

zaprezentowałam je na konferencjach naukowych (Załącznik 7, pkt IIIb, 5, 27). 

Moja działalność naukowo-badawcza w dalszym ciągu koncentrowała się na badaniach 

fitochemicznych gatunków, których skład został dotychczas mało poznany. 

W ramach współpracy z dr Anną Sokołowską-Krzaczek z macierzystej jednostki, 

wykonałam analizę jakościową i ilościową kwasów fenolowych w liściach i owocach 

Pyracantha coccinea (L.) Roem. (ognik szkarłatny) (Załącznik 7, pkt IId, 6).  

We współpracy z dr hab. Anną Bogucką-Kocką, brałam udział w wykonaniu analizy RP-

HPLC kwasów fenolowych w 18 gatunkach należących do rodzaju Carex L. (Cyperaceae), 

w trakcie której zidentyfikowałam i określiłam zawartość ośmiu fenolokwasów (ferulowego, 

p-hydroksybenzoesowego, kawowego, p-kumarowego, protokatechowego, synapowego, 

syryngowego, wanilinowego) (Załącznik 7, pkt IIa, O4). Z wykorzystaniem 

zoptymalizowanej przeze mnie metody LC-ESI-MS/MS, zidentyfikowałam i określiłam 

zawartość kwasów fenolowych w ekstraktach otrzymanych różnymi metodami z Kalanchoe 

daigremontiana Raym.-Hamet & H.Perrier, K. pinnata (Lam.) Pers., K. milloti Raym.-

Hamlet & H.Perrier i Kalanchoe nyikae Engl. (Crassulaceae) (Załącznik 7, pkt IIa, O9; pkt 

IIIb, 8). Wynikiem powyższej współpracy było ponadto określenie metodą UPLC-MS/MS 

zawartości alkaloidów w 9 gatunkach z rodziny Berberidaceae i Papaveraceae - Berberis 

thunbergii DC., Chelidonium majus L., Corydalis cava L., Dicentra spectabilis (L.) Lem., 

Fumaria officinalis L., Glaucium flavum Crantz, Macleaya cordata Willd., Mahonia 

aquifolium (Pursh) Nutt. i Meconopsis cambrica (L.) Vig. W badaniu tym stwierdzono, że 
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ekstrakt z M. cordata zawiera największą ilość protopiny spośród analizowanych gatunków 

(5463,6 μg/g). Największą zawartość chelidoniny i sanguinaryny wykazano w C. majus 

(odpowiednio 5104 i 7925,8 μg/g), natomiast berberyny w B. thunbergii (6358,4 μg/g) 

(Załącznik 7, pkt IIa, O8). 

W swoich badaniach zajmowałam się także analizą właściwości antyoksydacyjnych. We 

współpracy z dr hab. Urszulą Gawlik – Dziki z Katedry Biochemii i Chemii Żywności, 

Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 

przeprowadziłam badania mające na celu określenie aktywności antyoksydacyjnej 

wyciągów metanolowych z ziela, korzeni i kwiatostanów Sedum acre L., Sedum maximum 

(L.) Hoffm. i Jovibarba sobolifera (Sims.) Opiz. Właściwości przeciwutleniające badanych 

ekstraktów analizowane były poprzez pomiar stopnia redukcji wolnego rodnika DPPH, 

zdolność chelatowania jonów Fe(II) oraz zdolność do hamowania procesu utleniania kwasu 

linolowego. Oznaczona spektrofotometrycznie zawartość polifenoli poddana została 

korelacji z właściwościami poszczególnych surowców. Najsilniejszym antyoksydantem 

okazał się ekstrakt z kwiatostanu S. maximum (IC50=0,98 mg/ml). Wyciągi z kwiatostanu J. 

sobolifera (IC50=17,29 mg/ml), ziela S. acre (IC50=19,66 mg/ml) i ze świeżego ziela S. acre 

(IC50=21,47 mg/ml) odznaczały się relatywnie także wysoką zdolnością zmiatania wolnych 

rodników. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdziłam, że efektywność zmiatania 

wolnych rodników DPPH· była skorelowana z zawartością polifenoli w większości 

badanych wyciągów. Najsilniejszą zależność między aktywnością antyoksydacyjną a ilością 

związków fenolowych wykazywał ekstrakt z kwiatostanu Sedum maximum (L.) Hoffm. 

Wszystkie badane ekstrakty wykazywały zdolność chelatowania jonów Fe(II) i była ona 

największa w przypadku wyciągu z ziela J. sobolifera (91,32%). Otrzymane wyniki zostały 

przedstawione na konferencjach (Załącznik 7, pkt IIIb, 6, 30, 31) i opublikowane w pracy 

(Załącznik 7, pkt IIId, 8). 

We współpracy z dr hab. U. Gawlik-Dziki, dr hab. Renatą Nowak (z macierzystej jednostki), 

a także prof. dr hab. Jolantą Rzymowską (Katedra i Zakład Biologii z Genetyką, UM w 

Lublinie) przeprowadzono analizę właściwości antyoksydacyjnych i cytotoksyczności 

ekstraktów otrzymanych z ziela, korzeni i nasion czterech gatunków Chenopodium L. (C. 

album, C. hybridum, C. rubrum i C. urbicum). Badania właściwości antyoksydacyjnych 

obejmowały określenie zdolności do neutralizowania wolnych rodników (Brand-Williams i 

wsp., 1995), siły redukcji (Oyaizu, 1986), zdolności do chelatowania jonów Fe(II) (Guo i 

wsp., 2001) oraz zdolności do hamowania katalizowanego przez hemoglobinę utleniania 
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kwasu linolowego (Kuo i wsp., 1999). Cytotoksyczność ekstraktów została określona za 

pomocą standardowego testu Roche’a (Brdu), zaś ich aktywność badano w stosunku do linii 

komórkowych raka jajnika przerzutowego do endometrium, raka płuc człowieka oraz 

ludzkich fibroblastów skóry. Analizując właściwości antyoksydacyjne poszczególnych 

ekstraktów stwierdzono, że najlepszymi zdolnościami przeciwrodnikowymi 

charakteryzowały się ekstrakty z ziela i nasion C. rubrum i C. urbicum. Przeprowadzona 

analiza cytotoksyczności wykazała, że niektóre gatunki mogą hamować namnażanie się 

komórek nowotworowych in vitro. Niestety często właściwościom tym towarzyszy duża 

toksyczność w stosunku do fibroblastów skóry. Ekstrakt z ziela C. album w dawce 1 mg/cm3 

powodował po 48 godzinach inkubacji zahamowanie w 95% namnażania komórek raka 

jajnika przerzutowego do endometrium. Podobną aktywność wykazywał wyciąg z C. 

hybridum (1mg/ cm3). Jednak ich toksyczność względem fibroblastów skóry była także 

wysoka: śmiertelność komórek po 72 godzinach wynosiła 95% (C. album) i 90% (C. 

hybridum). Otrzymane wyniki zostały opublikowane w pracy (Załącznik 7, pkt IIa, O6). 

Współpraca z dr hab. Renatą Nowak i dr Martą Drozd (ówczesną doktorantką dr hab. R. 

Nowak) zaowocowała napisaniem pracy dotyczącej propozycji nowej metody izolacji 

związków aktywnych przeciwwolnorodnikowo z owocników Hygrophoropsis aurantiaca 

(Wulf.: Fr.) J. Schröt. Proces izolacji związków przeprowadzono metodami ekstrakcyjnymi, 

jak również chromatografii preparatywnej: cienkowarstwowej i cieczowej grawitacyjnej, 

który monitorowano przy pomocy techniki TLC-DPPH. Ostatecznie wyizolowano 

peroksyergosterol i ergosterol, których strukturę określono w oparciu o właściwości 

fizykochemiczne (temperatura topnienia, reakcje z odczynnikami wywołującymi), a także 

wyniki analiz spektroskopowych (1H-NMR, 13C-NMR, 2D NMR, DEPT-45, DEPT-90 i 

DEPT-135) i porównanie ich z danymi literaturowymi. Peroksyergosterol wyizolowano po 

raz pierwszy z lisówki pomarańczowej. Wyniki badań zostały zaprezentowane na 

konferencji (Załącznik 7, pkt IIIb, 21) i opublikowane w pracy (Załącznik 7, pkt IIa, O7). 

Brałam także udział w innych badaniach prowadzonych w macierzystej jednostce. Brałam 

udział w określeniu składu i aktywności antyoksydacyjnej ekstraktów metanolowych  z 

sadźca konopiastego (Eupatorium cannabinum L.). Efektem tych badań są doniesienia 

zjazdowe (Załącznik 7, pkt IIIb, 10, 35). Innym kierunkiem badań była ocena aktywności 

cytotoksycznej i proapoptycznej ekstraktów z korzenia Cochlospermum angolense Welw. 

ex Oliv. (Bixaceae). Ocenę działania cytotoksycznego przeprowadzono z użyciem testu z 

błękitem trypanu na trzech liniach ludzkich komórek białaczkowych – HL-60, J-45 i U-266. 
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Określono ponadto przyczynę śmierci komórek (nekroza czy genetycznie zaprogramowana 

apoptoza) z zastosowaniem testu z Aneksyną V i jodkiem propidyny, i przy użyciu 

cytometru przepływowego (Załącznik 7, pkt IIIb, 16). Brałam udział w opracowaniu 

warunków chromatograficznego rozdziału związków fenolowych z grupy katechin i 

depsydów kwasów fenolowych, który mógłby posłużyć do ich identyfikacji w ekstraktach 

roślinnych i/lub ewentualnych oznaczeń ilościowych. Jako metody analityczne zastosowana 

została technika chromatografii cienkowarstwowej (TLC) i elektrochromatografii planarnej 

(PEC). Mieszanina wzorców rozdzielana była na płytkach celulozowych, żelowych i 

HPTLC RP 18WF254 łącznie w 41. układach rozwijających. Płytki żelowe okazały się 

bardziej efektywne do rozdziału depsydów kwasów fenolowych, zaś celuloza była lepszym 

sorbentem do rozdzielenia izomerycznych katechin. Zoptymalizowane warunki rozdziału 

zostały wykorzystane do identyfikacji badanych związków w zielu i korzeniach Lamium 

album L., zielu Echinacea purpurea (L.) Moench, korzeniach Taraxacum officinale Web. i 

kłączu Polygonum bistorta L. Otrzymane wyniki zostały przedstawione na konferencji 

międzynarodowej (Załącznik 7, pkt IIIb, 18). 

W ramach współpracy podjętej z prof. dr hab. Łukaszem Komstą (Katedra i Zakład Chemii 

Leków, UM w Lublinie), wykonałam chromatografię TLC 88 wzorców związków 

występujących w roślinach w 12 screeningowych układach chromatograficznych. Uzyskane 

w ten sposób dane posłużyły do zwalidowania zachowania nowego kryterium ilościowego 

określającego równomierność rozmieszczenia plamek (różnorodność retencji), specjalnie 

zaprojektowanego do ewaluacji wielu związków chromatografowanych w tym samym 

układzie, możliwego do zastosowania w jedno- oraz dwukierunkowej chromatografii 

planarnej (Załącznik 7, pkt IIa, O3). 

Wraz z prof. dr hab. Danutą Kalembą (Instytut Podstaw Chemii Żywności, Politechnika 

Łódzka) przeprowadziłam analizę jakościową i ilościową olejków eterycznych, 

wyizolowanych z dziesięciu odmian Hemerocallis cultivars. Dominującymi składnikami 

olejków były związki z grupy terpenoidów. Głównym komponentem natomiast był 1,8-

cyneol (eukaliptol) i związek o niepotwierdzonej jeszcze strukturze. Wyizolowane olejki 

hamowały w stopniu średnim wzrost bakterii Gram-ujemnych, głównie P. aeruginosa i E. 

coli. Część otrzymanych wyników była podstawą pracy dyplomowej mgr E. Mastalerz, a 

także została zaprezentowana na konferencji (Załącznik 7, pkt IIIb, 23). 
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We współpracy z dr hab. Sebastianem Granicą prowadziłam badania dotyczące analizy 

chromatograficznej LC-MS/MS wyciągów przygotowanych z ziela Laserpitium alpinum 

Waldst & Kit. i Pyrola rotundifolia L. W trakcie prowadzonych badań wykryliśmy w P. 

rotundifolia 23, a w L. alpinum 16 związków polifenolowych, które zostały zidentyfikowane 

całkowicie bądź częściowo. Z mgr Beatą Machnicą wykonałyśmy także wstępną analizę 

chromatograficzną (TLC) obu surowców pod kątem obecności w nich kwasów fenolowych, 

flawonoidów oraz kumaryn. Zoptymalizowałam ponadto metodę LC-ESI-MS/MS, która 

posłużyła do identyfikacji i ilościowego oznaczenia fenolokwasów w badanych gatunkach. 

Część z otrzymanych wyników została przedstawiona na konferencji międzynarodowej 

(Załącznik 7, pkt IIIb, 15). 

Brałam również udział w przygotowywaniu dwóch obszernych prac poglądowych. Pierwsza 

dotyczyła technik izolacji i rozdziału diosminy w materiale roślinnym, preparatach 

farmaceutycznych i płynach biologicznych, a także klinicznych aspektów stosowania 

preparatów diosminy w zastoju żylnym czy zaburzeniach krążenia (wraz z dr Michałem 

Woźniakiem, dr hab. Anną Bogucką-Kocką i dr Marcinem Feldo). Druga natomiast 

dotyczyła metabolitów wtórnych, etnobotanicznych zastosowań oraz działania gatunków z 

rodzaju Turnera (Passifloraceae), ze szczególnym uwzględnieniem Turnera diffusa (wraz z 

prof. Christianem Zidornem). Prace zostały opublikowane w renomowanych czasopismach 

zagranicznych (Załącznik 7, pkt IIa, R1) i (Załącznik 7, pkt IIa, R2). 

Efektem mojej pracy było ponadto opracowanie dwóch rozdziałów w książkach. Pierwszy 

(napisany wraz z dr hab. A. Bogucką-Kocką) dotyczył metod izolacji, rozdziału i 

identyfikacji wybranych furanokumaryn i opublikowany został w książce Phytochemicals - 

A Global Perspective of Their Role in Nutrition and Health pod redakcją dr Venketeshwera 

Rao (Załącznik 7, pkt IId, C1). Drugi, przygotowany wraz z dr Anną Grzywa-Celińską, 

dotyczący właściwości antyoksydacyjnych i cytotoksycznych kwasów fenolowych i ich 

zastosowania w terapii przeciwnowotworowej, został opublikowany w książce Phenolic 

Acids – Properties, Food Sources and Health Effects. Series: Chemistry Research and 

Applications pod redakcją dr Aleksandry Flores (Załącznik 7, pkt IId, C2). 
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5.3. Najbliższe plany naukowo-badawcze  

Istotnym problemem badawczym, realizowanym w mojej dalszej pracy naukowej, będzie 

izolacja i identyfikacja peptydów przeciwdrobnoustrojowych z Impatiens glandulifera i I. 

parviflora, a także ocena ich aktywności przeciwbakteryjnej wobec wybranych 

drobnoustrojów chorobotwórczych, szczególnie będących czynnikami etiologicznymi 

próchnicy zębów. Ostatnim etapem tego zadania badawczego będzie opracowanie 

formulacji potencjalnie do zastosowań w chorobach przyzębia z aktywnymi AMP. W lipcu 

br. został złożony przeze mnie wniosek o finansowanie projektu „Identyfikacja peptydów z 

Impatiens L. pod kątem ich aktywności przeciwbakteryjnej” w konkursie MINIATURA 2 

(Nr rej. 2018/02/X/NZ7/01231). 

Moje plany naukowe zakładają również kontynuację badań farmakologicznych in vivo na 

myszach czystych związków wyizolowanych z I. glandulifera, którego działanie 

analgetyczne i anksjolityczne wykazałam w osiągnięciu przedstawionym do postępowania 

habilitacyjnego [H6]. Planuję ocenę ich wpływu na zaburzenia ośrodkowe, w modelu stresu 

pourazowgo u myszy (współpraca z dr J. Orzelską-Górką z Katedry i Zakładu Farmakologii 

z Farmakodynamiką, UM w Lublinie). Realizacja naszego projektu zakłada otrzymanie  

odpowiedzi na pytanie czy związki te zapobiegają wystąpieniu objawów depresji, lęku czy 

zaburzeń pamięci po narażeniu na silny jednorazowy stres. 

Ponadto we współpracy z Katedrą Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii z 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego planuję izolację kolejnych związków czynnych 

z gatunków z rodzaju Impatiens L.  

W ostatnim czasie zainteresował mnie także inny mało dotychczas przebadany gatunek, 

jakim jest czermień błotna Calla palustris L., którego wstępna analiza chromatograficzna 

dała obiecujące wyniki. 

 

Mój dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora obejmuje: 17 pełnotekstowych prac 

oryginalnych i 3 prace przeglądowe o łącznym współczynniku Impact factor IF=36,739 

(KBN/MNiSW=452) (z uwzględnieniem publikacji zgłoszonych do oceny w postępowaniu 

habilitacyjnym), 3 prace oryginalne bez IF (KBN/MNiSW=15), 2 prace przeglądowe bez 
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IF oraz 2 rozdziały w książkach o zasięgu międzynarodowym (KBN/MNiSW=10). Wyniki 

badań zaprezentowałam na 32 konferencjach - krajowych (12) i międzynarodowych (20). 

5.4. Współpraca z jednostkami naukowymi w kraju i za granicą 

Współpraca z zagranicznymi jednostkami naukowymi 

1. Instytut Farmacji, Wydział Farmakognozji, Uniwersytet w Innsbrucku,  Austria/ 

Department of Pharmaceutical Biology, Christian-Albrechts University of Kiel, Niemcy 

(prof. C. Zidorn) – w zakresie analizy flawonoidów 

2. Department of Pharmaceutical Biology, Christian-Albrechts University of Kiel, Kiel, 

Niemcy (dr E. M. Heise) – w zakresie analizy polisacharydów 

3. Department of Pharmaceutical Biology, Christian-Albrechts University of Kiel, Kiel, 

Niemcy (dr S.S. Cicek) - w zakresie analizy NMR wyizolowanych związków 

4. Department of Pharmacognosy and Botany, Faculty of Pharmacy, Danylo Halytsky Lviv 

National Medical University, Lviv, Ukraine (prof. N. Vorobets) – w zakresie analizy 

jakościowej i ilościowej Pyrola rotundifolia L. i Laserpitium alpinum Waldst. et Kit  

Współpraca z krajowymi jednostkami naukowymi 

5. Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii, Warszawski Uniwersytet 

Medyczny, Warszawa (dr hab. S. Granica) – w zakresie analizy składu części nadziemnych 

roślin z rodzaju Impatiens L., Laserpitium L., Pyrola L. 

6. Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii, Warszawski Uniwersytet 

Medyczny, Warszawa (dr hab. J. Piwowarski) – w zakresie badania aktywności 

przeciwzapalnej izolowanych polisacharydów 

7. Instytut Podstaw Chemii Żywności, Politechnika Łódzka, Łódź (dr inż. A. Maciąg-

Krajewska) – w zakresie analizy kwasów tłuszczowych 

8. Instytut Podstaw Chemii Żywności, Politechnika Łódzka, Łódź (prof. dr hab. inż. D. 

Kalemba) – w zakresie analizy olejków eterycznych  
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9. Instytut Podstaw Chemii Żywności, Politechnika Łódzka, Łódź (dr hab. inż. R. 

Bonikowski) – w zakresie analizy steroli i triterpenów  

10. Katedra Farmakognozji, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 

Bydgoszcz (dr D. Załuski) – w zakresie analizy alkaloidów  

11. Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin 

(dr hab. U. Gawlik-Dziki) – w zakresie analizy właściwości przeciwutleniających  

12. Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie (dr A. Dąbrowska) -  w zakresie analizy olejków 

eterycznych pozyskanych z różnych odmian Hemerocallis cultivars 

13. Instytut Biochemii i Biofizyki, Polska Akademia Nauk, Warszawa (mgr D. Cysewski) – 

w zakresie identyfikacji peptydów przeciwdrobnoustrojowych izolowanych z nasion I. 

glandulifera 

14. Zakład Fizjologii Roślin, Wydział Biologii i Biotechnologii, UMCS w Lublinie (dr hab. 

M. Wójcik) – w zakresie analizy (LC-MS/MS) metabolitów wtórnych w Dianthus 

carthusianorum 

 

Współpraca międzyzakładowa w ramach jednostek Uniwersytetu Medycznego w 

Lublinie 

15. Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii UM w Lublinie (dr M. Miazga-Karska, 

prof. dr hab. G. Ginalska) – w zakresie oceny wpływu uzyskanych frakcji i czystych 

związków na wzrost szczepów bakterii powodujących zakażenia próchnicze 

16. Katedra i Zakład Biologii z Genetyką UM w Lublinie (dr hab. A. Bogucka-Kocka, dr J. 

Abramek) – w zakresie oceny cytotoksyczności 

17. Katedra i Zakład Chemii Leków UM w Lublinie (prof. dr hab. Ł. Komsta) – w zakresie 

analizy chemometrycznej 

18. Zakład Chemii Nieorganicznej UM w Lublinie (dr hab. Anna Oniszczuk) – w zakresie 

analizy HPLC kwasów fenolowych 
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19. Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką UM w Lublinie (dr J. Orzelska-

Górka) – w zakresie oceny profilu farmakologicznego, in vivo, ekstraktów z wybranych 

gatunków Impatiens L., a także wyizolowanych z nich związków 

20. Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki 

Mikrobiologicznej UM w Lublinie (dr A. Biernasiuk) – w zakresie analizy właściwości 

przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybiczych 

21. Zakład Chemii Analitycznej (dr Agnieszka Skalska-Kamińska) – w zakresie analizy 

densytometrycznej triterpenów i HPLC kumaryn 

 

5.5. Udział w projektach badawczych 

Wykonawca projektu finansowanego ze środków UE (2009-2012): “Wyposażenie 

innowacyjnych laboratoriów prowadzących badania nad nowymi lekami stosowanymi w 

terapii chorób cywilizacyjnych i nowotworowych”. POPW.01.03.00-06-013/09-03. Katedra 

i Zakład Botaniki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki 

Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.  

Uczestnik projektu finansowanego ze środków UE (2010-2011): “Nowe kierunki dla 

personelu medycznego-kurs języka angielskiego”. UDA POKL.04.01.01-00-375/08-00. 

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem 

Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.  

Od początku mojej pracy byłam wykonawcą we wszystkich projektach statutowych 

realizowanych pod kierownictwem prof. dr hab. Tadeusza Krzaczka, prof. dr hab. Heleny 

D. Smolarz oraz dr hab. Renaty Nowak w Katedrze i Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.  
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5.6. Staże naukowe 

09 - 10.2011 - staż szkoleniowy - Zakład Chemicznych i Fizycznych Właściwości Żywności  

PAN w  Olsztynie, pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. Ryszarda Amarowicza 

(metodyka analizy substancji czynnych przy użyciu elektroforezy kapilarnej, metody 

badania właściwości antyoksydacyjnych) 

03 – 14.12.2012 - staż szkoleniowy - Pracownia Proteomiki i Metabolomiki Instytutu 

Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. 

Macieja Stobieckiego (zapoznanie się z zasadami identyfikacji widm masowych związków 

pochodzenia naturalnego oraz opracowanie profili metabolomicznych roślin z rodzaju 

Impatiens L.) 

03 - 31.07.2017 - staż z zakresu identyfikacji widm masowych związków pochodzenia 

naturalnego w Katedrze Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii, Uniwersytetu 

Medycznego w Warszawie 

5.7. Kursy i szkolenia 

10.2001-05.2002 - kurs I stopnia w zakresie leczenia metodą homeopatii zorganizowany 

przez Wydział Farmaceutyczny AM w Lublinie oraz Centrum Kształcenia i Rozwoju 

Homeopatii we Francji; 

2002 – Studium doskonalenia dydaktyczno-pedagogicznego nauczycieli akademickich, 

Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu AM w Lublinie; 

02.2004 – Kurs Podstawowy Chromatografii Cieczowej, Akademia Medyczna w Lublinie;  

11.2004 - Szkolenie Materiały odniesienia w analizach farmaceutycznych (LGC 

Promochem, Lublin); 

09.2009-31.05.2010 – cykl szkoleń w ramach projektu „Promocja Nauki szansą Lublina – 

Nauka w Biznesie”; 

2010 - ukończenie Specjalistycznego Kursu Języka Angielskiego – Medycznego dla 

Wykładowców Grup Anglojęzycznych (120 h); 
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12.2010 - szkolenie „Rozwiązywanie problemów w analizie przy użyciu LC/MS/MS” (AB 

SCIEX, Warszawa); 

2011 – szkolenie z zakresu obsługi QTRAP 3200 (AB SCIEX, Lublin); 

2011 - szkolenie z zakresu obsługi densytografu; 

2011 - szkolenie 3200 QTRAP LC/MS/MS System. Basic Operator Training Course (AB 

SCIEX, Lublin); 

12.2011 - szkolenie „Proces walidacyjny metod LC/MS/MS” (AB SCIEX, Warszawa); 

06-07.2012 – szkolenie w zakresie stosowania programów statystycznych zorganizowane 

przez StatSoft Polska 

09.2012 – kurs Biotechnologia w naukach farmaceutycznych (UM w Lublinie) 

03-11.2012 – szkolenie dla pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału 

Farmaceutycznego w zakresie analizy HPLC w układzie ESI-TOF-MS, analizy LC w 

połączeniu w układzie ESI-QTOF-MS, analizy GC w układzie EI, CI-QQQ-MS/MS 

02.2013 – szkolenie dla pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału 

Farmaceutycznego w zakresie interpretacji wyników otrzymanych w innowacyjnych 

(zaawansowanych) technikach spektroskopowych (widma UV, FTIR, MS, Raman, NMR) 

(UMCS w Lublinie). 

09.2013 – szkolenie Organizacja i dokumentacja nowoczesnego laboratorium. System 

zapewnienia jakości. Walidacja. Organizator – Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i 

Wyrobów Medycznych Polfarmed. 

18-20.06.2015 – szkolenie dydaktyczno-metodyczne organizowane przez Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie 

5.8. Nagrody i stypendia 

grudzień 2000 r. - nagroda za zajęcie III miejsca na XXXVIII Sympozjum Studenckich Kół 

Naukowych AM w Lublinie za pracę p.t. Badania nad izolacją kwasów fenolowych w 

owocach Crithmum maritimum L. 
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grudzień 2001 r. - nagroda za zajęcie I miejsca w Konkursie Prac Magisterskich za pracę p.t. 

Badania fitochemiczne owoców Schisandra chinensis Baill.     

październik 2002 r. - nagroda III stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich 

za pracę magisterską o w/w tytule    

2017 r. - nagroda II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie za 

działalność naukową w 2016 roku 

5.9. Członkostwo w towarzystwach naukowych 

• Członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego  

5.10. Działalność organizacyjna 

• Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Farmaceutycznego z 

Oddziałem Analityki Medycznej UM w Lublinie w latach 2006-2014 

• Czynny udział w II Lubelskim Salonie Maturzystów (2008 r.) 

• Koordynator przedmiotów „Botanika w kosmetologii” i „Rośliny trujące – 

rozpowszechnienie i elementy diagnostyczne” realizowanych na Wydziale 

Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej UM w Lublinie (od 2015 r.). 

• Opiekun III roku studiów I stopnia kierunku Kosmetologia na Wydziale 

Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej UM w Lublinie (od 2014 r.). 

5.11. Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych i 

krajowych 

W latach 2013-2018 wykonałam 78 recenzji artykułów/rozdziałów naukowych: 

− dla czasopism znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) – łącznie 56 

recenzji: Phytochemistry Letters, Biomedicine & Pharmacotherapy, Biochemical 

Systematics and Ecology,  Journal of Agricultural Science and Technology, 
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Molecules, International Journal of Molecular Sciences, Journal of 

Ethopharmacology, Open Chemistry, Nutrients, Industrial Crops and Products, 

Journal of Herbal Medicine, Natural Product Research, Natural Product 

Communications, Environmental Science and Pollution Research, Mini-Reviews in 

Organic Chemistry, Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry; 

− dla czasopism międzynarodowych innych niż znajdujące się w bazie Journal 

Citation Reports (JCR) – łącznie 11 recenzji: Journal of Complementary Medicine 

Research, Journal of Plant Sciences, Oxidants and Antioxidants in Medical Science, 

SOA-Otolaryngology ENT Research, Advances and Applications in Bioinformatics 

and Chemistry, Journal of Basic and Applied Plant Sciences, SciMed Central – JSM 

Chemistry, Advances in Chemistry and Biochemistry Sciences, Asian Journal of 

Chemical Sciences, Journal of Applied Botany, Folia Medica; 

− dla czasopism krajowych innych niż znajdujące się w bazie Journal Citation Reports 

(JCR) – łącznie 10 recenzji: Current Issues in Pharmacy & Medical Sciences;  

− rozdziałów książek o zasięgu międzynarodowym – łącznie 1 recenzję: „Tannins” in 

An Introduction to Pharmacognosy: Fundamentals, Applications & Future 

Strategies. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące recenzowanie publikacji w czasopismach 

dostępne są w Załączniku 7, pkt IIIp 

5.12. Promotorstwo i opieka nad studentami i doktorantami 

Byłam opiekunem naukowym 7 (2008-2013) i promotorem 9 (2014-2018) doświadczalnych 

prac magisterskich, a także promotorem 1 pracy licencjackiej (2017) wykonywanych przez 

studentów kierunków Farmacja i Kosmetologia w Katedrze i Zakładzie Botaniki 

Farmaceutycznej UM w Lublinie. 

Byłam promotorem 88 (2012-2017) prac licencjackich wykonywanych przez studentów 

kierunku Kosmetologia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Warszawie. 

Jestem promotorem pomocniczym 1 pracy doktorskiej wykonywanej w Katedrze i Zakładzie 

Botaniki Farmaceutycznej UM w Lublinie. 
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Szczegółowe informacje dotyczące opieki naukowej nad studentami i doktorantami 

dostępne są  w Załączniku 7, pkt III] oraz k, natomiast informacje dotycz ące działalności 

dydaktycznej i popularyzuj ącej naukę  w Załączniku 7, pkt liii. 

VI. Biblimetryczne podsumowanie osi ągnięć  naukowych 

Mój dorobek naukowo-badawczy (stan z da.) obejmuje: 

24 prace oryginalne opublikowane w czasopismach znajduj ących się  w bazie Journal 

Citation Reports (JCR). W 18 pracach byłam pierwszym autorem b ądź  pełniłam rolę  
autora korespondencyjnego. 

. 5 prac poglądowych, z czego 3 zosta ły opublikowane w czasopismach znajduj ących się  
w bazie Journal Citation Reports (JeR). W czterech pracach by łam pierwszym 

autorem. 

. 40 streszczeń  zaprezentowanych doniesie ń  na konferencjach naukowych, w tym 3 

wystąpienia ustne 

o sumaryczny wspó łczynnik Impact Factor według listy JCR zgodnie z rokiem 

opublikowania 36,739; łączna punktacja MNiSW: 475 pkt 

. liczba wszystkich cytowań  publikacji według bazy Web ofScience TMCore Collection: 

86 (104 wg bazy Scopus) 

. liczba cytowań  (bez autocytowań) według bazy Web ofScience TMCore Collection: 75 

(88 wg bazy Scopus) 

o index Hirsha (h-index) według Web of Science TM Core Collection: 6 (6 wg bazy 

Scopus) 
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