
Streszczenie 

 

Stres oksydacyjny stanowi jedną z głównych przyczyn wielu schorzeń, w tym należących 

do chorób cywilizacyjnych. Formą obrony przed wolnymi rodnikami jest działanie substancji 

przeciwutleniających, zarówno pochodzenia syntetycznego, jak i naturalnego. Do naturalnych 

substancji o właściwościach przeciwutleniających zalicza się związki fenolowe. To 

zróżnicowana pod względem chemicznym i fizycznym grupa związków organicznych, 

będących metabolitami wtórnymi roślin. Dzieli się je głównie na dwie grupy: kwasy fenolowe 

oraz flawonoidy. Ich liczebność oraz różnorodność powoduje, że związki te wykazują szeroką 

gamę właściwości biologicznych. Przede wszystkim opisywane jest ich silne działanie 

przeciwutleniające, co czyni te substancje potencjalnymi środkami terapeutycznymi. Ekstrakty 

roślinne bogate w związki fenolowe wykorzystywane są od lat w celach leczniczych. Dlatego 

też zainteresowanie tymi bioaktywnymi substancjami zaobserwowano w przemyśle 

spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym. Ponadto aktywność przeciwutleniająca 

związków fenolowych została również doceniona w rolnictwie. Związane jest to z ich 

korzystnym wpływem na wzrost i rozwój roślin.  

Z danych literaturowych wynika, iż bogatym źródłem związków biologicznie aktywnych, 

w tym także przeciwutleniaczy są algi. Do algowych substancji o właściwościach 

przeciwutleniających zaliczane są przede wszystkim związki fenolowe oraz karotenoidy. 

Biomasa alg, w szczególności morskich,  jest od wieków wykorzystywana w różnych gałęziach 

przemysłu. Wynika to przede wszystkim z ich potencjału leczniczego. W Polsce algi zarówno 

słonowodne, jak i słodkowodne traktowane są głównie jako odpad. Zatem istotne jest, aby 

poszukiwać metod, które pozwolą na ocenę ekstraktów algowych oraz innych niedocenionych 

surowców roślinnych pod względem zawartości związków biologicznie aktywnych, a także na 

zbadanie ich właściwości biologicznych. Odpowiednia utylizacja biomasy alg może przyczynić 

się do wykorzystania ekstraktów jako cennych komponentów różnych produktów, a tym 

samym poprawić jakość wód.  

Istnieje wiele metod wydzielania i oznaczania substancji przeciwutleniających,  w tym 

związków fenolowych w ekstraktach roślinnych. Techniki ekstrakcyjne są głównie 

wykorzystywane do wyodrębnienia tych bioaktywnych substancji. Natomiast analizę 

(jakościową i ilościową) związków zazwyczaj przeprowadza się z wykorzystaniem metod 

spektrofotometrycznych oraz chromatograficznych. Do oceny aktywności przeciwutleniającej 

ekstraktów roślinnych wykorzystywane są metody spektrofotometryczne i kolorymetryczne, 

głównie oparte na reakcji z wolnymi rodnikami.  



Pomimo szerokiego asortymentu metod, wciąż poszukiwane są procedury, które pozwolą 

na selektywne i efektywne wydzielanie związków biologicznie aktywnych, a przy tym będą 

mało kosztowne, proste, szybkie i przede wszystkim „przyjazne” środowisku. Poza tym wzrost 

zainteresowania preparatami na bazie składników naturalnych nieustannie wzrasta. Tak więc 

pogłębianie wiedzy na temat składników pochodzenia naturalnego jest tematem ważnym                       

i aktualnym. 

Celem prowadzonych badań w czasie realizacji pracy doktorskiej było opracowanie 

skutecznej metody wydzielania i oznaczania substancji przeciwutleniających w wybranych 

ekstraktach roślinnych. Głównym materiałem badawczym były algi słodkowodne z gatunku 

Cladophora glomerata. Wyniki badań składu chemicznego oraz ocena aktywności biologicznej 

(przeciwutleniającej) miały udowodnić, że jest to surowiec ważny pod względem 

wykorzystania jego biomasy w przemyśle. 

Wykorzystanie różnych typów ekstrakcji oraz ekstrahentów umożliwiło efektywne 

wydzielenie związków fenolowych i/lub innych substancji przeciwutleniających z biomasy alg. 

Metody spektrofotometryczne (metoda Folina-Ciocalteu’a, metoda Christa-Müllera) oraz 

chromatograficzne (HPLC-PDA, HPTLC) pozwoliły na analizę jakościową i ilościową 

badanych ekstraktów. Identyfikację oznaczanych substancji ułatwiło opracowanie 

wieloetapowej procedury ekstrakcji, która umożliwiła wyodrębnienie, oczyszczenie, 

wzbogacenie i frakcjonowanie badanych substancji. W ekstraktach glonowych z gatunku                   

C. glomerata stwierdzono obecność związków należących zarówno do kwasów fenolowych, 

jak i flawonoidów. Dodatkowo w biomasie alg oznaczono wysoką zawartość kwasów 

tłuszczowych, przez co surowiec ten okazał się jeszcze bardziej interesujący pod względem 

składu chemicznego. Ocenę aktywności przeciwutleniającej przeprowadzono za pomocą 

testów: DPPH, ABTS, FRAP. Niezależnie od zastosowanych warunków ekstrakcji, metody te 

pozwoliły w prosty i szybki sposób ocenić aktywność biologiczną ekstraktów glonowych. 

Opracowane metody wykorzystano do oceny ekstraktów pozyskanych z różnych surowców 

roślinnych, dzięki czemu wykazano ich uniwersalność oraz powtarzalność. 

Ekstrakty roślinne, a w szczególności pozyskane z glonów słodkowodnych zawierają                   

w swoim składzie cenne składniki, w tym także o właściwościach przeciwutleniających. 

Aktywność przeciwutleniająca ekstraktów pochodzenia naturalnego może być wykorzystana   

w różnych gałęziach przemysłu. Opracowane procedury ekstrakcyjne umożliwiają efektywne 

wydzielenie związków bioaktywnych z matryc o złożonym składzie matrycy, a zaproponowane 

procedury są odpowiednie do oceny substancji przeciwutleniających w ekstraktach roślinnych 

różnego pochodzenia. 


