
 Branża kosmetyczna będąca dynamicznie rozwijającym się sektorem gospodarki musi 

uwzględniać rosnącą świadomość konsumentów oferując produkty i usługi zgodne  

z oczekiwaniami odbiorców. Wpływ na globalny rynek kosmetyczny mają trendy tworzone 

przez samych konsumentów coraz silniej związane z ekologią. W niniejszej pracy doktorskiej 

poddałam badaniu roślinny surowiec Lepidium meyenii, ponieważ dotychczasowy brak 

doniesień o zagrożeniach biologicznych związanych ze stosowaniem Lepidium meyenii oraz 

obszerny zbiór wielu badań i publikacji przypisujących Lepidium meyenii funkcje 

prozdrowotne, wpisują się w rosnące wymagania nabywców. Ponad to, brak jest obecnie 

doniesień literaturowych o badaniach wpływu Lepidium meyenii na skórę, chociaż wyniki 

dotychczasowych publikacji sugerują taką możliwość.  

 Prowadzone  analizy, testy i badania obejmowały kilka etapów uwzględniając 

potencjalny charakter wdrożeniowy L. meyenii w przemyśle kosmetycznym. Interesującymi 

składnikami surowców roślinnych są metabolity wtórne, które będąc substancjami aktywnymi, 

mogą polepszać kondycję i wygląd skóry oraz łagodzić dermatozy. Z tego powodu technolodzy 

bezustannie poszukują metabolitów skutecznie podnoszących aktywność terapeutyczną 

kosmetyku. Spośród metabolitów wtórnych L. meyenii za interesujące uznałam glukozynolany, 

posiadające w swojej budowie zarówno atomy siarki jak i azotu, dzieki którym mogą one 

wywierać wpływ na funkcjonowanie komórek skóry. Za pomocą zaawansowanych technik 

spektrometrycznych potwierdzono zawartośc glukotropeoliny, która stanowi pond 80% 

zawartości wszystkich glukozynolatów w L. meyenii. W pracy potwierdzono również, że 

pozostałe glukozynolany które oznaczyłam  

tj. p-hydroksybenzyloglukozynolan, 4-metoksyindolilo-3-heksylohydroksyglukozynolan, 

pent-4-enyloglukozynolan, oraz acetylobenzyloglukozynolan występowały w zdecydowanie 

niższej ilości - poniżej 0,02% w roślinie.  

 Kolejną analizą była ocena zawartości wybranych mikro i makroelementów oraz metali 

ciężkich za pomocą wysokorozdzielczego spektrometru emisyjnego ze wzbudzeniem w 

plazmie. Ocena bezpieczeństwa kosmetyków jest ważnym elementem badań 

toksykologicznych produktów kosmetycznych, dlatego należy zwrócić uwagę, że spośród 

badanych metali ciężkich nie wykryłam zawartości arsenu, kobaltu i ołowiu, natomiast kadm 

znajdował się w znikomych ilościach 336,8 [µg/kg].  Zidentyfikowano natomiast mikro  

i makroelementy korzystne dla prawidłowej kondycji skóry jak potas, magnez, wapń, cynk  

i chrom. Wartości analizowanych pierwiastków były zgodne z dostępną literaturą. 



 Ponad to sprawdzono zdolność antyoksydacyjną L. meyenii badaniem z rodnikiem 

DPPH, potwierdzając dostępne dane literaturowe. Najsilniejszą zdolność neutralizacji wolnych 

rodników tlenowych określono dla odmiany żółtej L. meyenii bogatej w specyficzne makamidy, 

fenole i glukozynolany, której wyciąg wodny powodował neutralizację 50% wolnych rodników 

w stężeniu 1370 mg/mL.  

 Zbadano również zdolność przekraczania granicy naskórkowej i wnikania w głąb skóry 

w komorze dyfuzyjnej Franz'a przykładowej formulacji kosmetyku w postaci hydrożelu z 2% 

stężeniem L. meyenii. Ponieważ skóra stanowi barierę ochronną dla organizmu, określenie 

stopnia jej przepuszczalności może decydować o skuteczności aplikowanego preparatu. Na 

podstawie wyników badań można stwierdzić, że pełne wysycenie głównym składnikiem 

aktywnym L. meyenii - glukotropeoliną, następuje po 24 godzinach osiągając stężenie ok. 

0,023%, następnie zaczyna spadać. Brak jest danych literaturowych o podobnych badaniach 

przenikalności L. meyenii. 

 Test żywotności - redukcji MTT na liniach komórkowych wykazał brak 

cytotoksyczności na liniach ludzkich keratynocytyów HaCaT i fibroblastów BJ oraz komórek 

nowotworowych skóry - czerniaka linii SH-4 i UACC-903. Aktywność biologiczna  

L. meyenii w badaniach in vitro zwiększa się wraz ze stężeniem i jest odmienna dla użytych 

linii a uzyskane wyniki wskazują na brak potencjalnej toksyczności L. meyenii dla ludzkich 

komórek skóry, co znajduje potwierdzenie w dostępnym piśmiennictwie.  

  Innowacyjnym badaniem było sprawdzenie efektów aplikacji L. meyenii oraz 

najaktywniejszych jej glukozynolanów - glukotropeoliny i metoksyglukobrasykacyny  na 

modelach skóry Phenion® w hodowli in vitro. Analiza wyników histologicznych obejmowała 

barwienie H+E oraz badania przeciwko przeciwciału p53. Dodatkowo fragmenty tkanek 

zostały poddane analizie HPLC-MS celem określenia zawartości badanych substancji.  

W pierwszej dobie prowadzonych doświadczeń wyniki ujawniły zmiany nielicznych komórek 

nabłonka o charakterze apoptycznym, co sugeruje wpływ L. meyenii na proces różnicowania 

naskórka.  Nasilenie reakcji immunohistochemicznej ogółem w całym doświadczeniu było 

nieznaczne w grupach po 12 godzinnej inkubacji, oraz silniejsze po 24 godzinach co oznacza, 

że proces zmian w DNA postępował z czasem trwania badań aktywując białko p53. Analiza 

spektrometryczna składników aktywnych L. meyenii wykazała, że skóra młoda wysyca się 

szybciej niż dojrzała a stężenie badanych metabolitów w skórze pozostawało do maksymalnie 

72 godzin.  



Wnioski: 

1. Analiza wybranych mikro i makroelementów nie wykazała obecności arsenu, kobaltu                             

i ołowiu w czarnym ekotypie L. meyenii, natomiast zostały oznaczone śladowe ilości kadmu na 

poziomie 336,8 µg/kg.  

2. Analiza ilościowa i jakościowa HPLC-MS stwierdza obecność glukozynolanów: 

hydroksybenzyloglukozynolan, acetylobenzyloglukozynolan, glukotropeolina,  

4-metoksyindolilo-3-heksylohydroksyglukozynolan oraz pent-4-enyloglukozynolan  

w ekotypie żółtej, czarnej, czerwonej i szarej L. meyenii. Glukotropeolina stanowi ponad 70% 

wszystkich glukozynolanów.  

3. W teście zdolności antyoksydacyjnej z rodnikiem DPPH najaktywniejszym ekotypem  

L. meyenii jest wyciąg wodny żółtej odmiany, którego wartość IC50 obliczono jako 1370 

mg/mL. Ponadto nie zaobserwowano wyraźnego związku pomiędzy zdolnością 

antyoksydacyjną a użytym rozpuszczalnikiem.  

4. W teście żywotności-redukcji MTT na liniach komórkowych aktywność L. meyenii była 

zmienna na różnych liniach i zależna od użytego rozpuszczalnika, w mniejszym stopniu od 

ekotypu L. meyenii. Najaktywniejsze ekstrakty to wyciągi chloroformowe, najsłabszą 

aktywność stwierdzono dla wyciągów wodnych. Otrzymane wyniki wskazują na brak 

potencjalnej toksyczności  L. meyenii dla linii ludzkich keratynocytyów HaCaT i fibroblastów 

BJ oraz na słabą aktywność przeciwnowotworową na liniach czerniaka SH-4 i UACC-903.  

5. W badaniach przenikalności substancji in vitro w komorze dyfuzyjnej Franz'a                                     

z zastosowanym hydrożelem zawierającym 2% stężenie wyciągu wodnego z czarnej odmiany 

L. meyenii, maksymalne stężenie glukotropeoliny zostaje osiągnięte po 24 godzinach na 

poziomie 0,03 mg w celi. 

6. W analizie HPLC-MS hodowli tkankowej in vitro pełne wysycenie L. meyenii oraz 

glukozynolanów w naskórku trwa do 72 godzin i następuje zdecydowanie szybciej w skórach 

młodych niż w skórach dojrzałych.  

7. Aplikacja związków czarnej odmiany L. meyenii oraz roztworów wzorcowych 

glukotropeoliny i metoksyglukobrasykacyny rozcieńczonych stężeniu  20 mg/mL w DMSO, na 

powierzchnię skóry młodej i dojrzałej, na modelu biologicznym skóry Phenion® hodowli 



tkankowych in vitro, może wywoływać zamiany o charakterze zwyrodnieniowym  

i proapoptotycznym,  które są zależne od czasu inkubacji i rodzaju stosowanego roztworu.   

8. Zastosowanie związków czarnej odmiany maki oraz badanych roztworów na 

przedstawionym modelu doświadczalnym  ma wpływ na aktywność białka p53 w komórkach 

naskórka. 

 Otrzymane wnioski z przeprowadzonych badań wyraźnie sugerują potrzebę dalszych, 

bardziej szczegółowych analiz w celu wykorzystania L. meyenii w dermatologii  

i medycynie estetycznej. 

 


