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1. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne – z podaniem nazwy, miejsca i
roku ich uzyskania oraz tytuł rozprawy doktorskiej
Dyplom magistra farmacji – 1997 r. Akademia Medyczna w Lublinie, dyplom magistra
farmacji na podstawie pracy magisterskiej pt. „Badanie retencji i selektywności rozdzielania
związków modelowych w układzie: polarny adsorbent-dwuskładnikowy eluent” wykonanej w
Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej z Pracownią Chemii Fizycznej
pod kierunkiem dr Moniki Waksmundzkiej-Hajnos.
Dyplom doktora nauk farmaceutycznych – 2003 r. Akademia Medyczna w Lublinie na
podstawie rozprawy doktorskiej pt. “Nośniki z polarną chemicznie związaną fazą stacjonarną
i ich zastosowanie w analizie związków biologicznie aktywnych” wykonanej pod kierunkiem
prof. dr hab. Moniki Waksmundzkiej-Hajnos w Katedrze Chemii Nieorganicznej i
Analitycznej.
2. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych /
artystycznych
1996 – 1997 r. – asystent stażysta w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i
Analitycznej z Pracownią Chemii Fizycznej Akademii Medycznej w Lublinie
1997 – 2005 r. - Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej z Pracownią Chemii
Fizycznej Akademii Medycznej w Lublinie na etacie asystenta
2005 – 2008 r. – Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej z Pracownią Chemii
Fizycznej Akademii Medycznej w Lublinie na etacie adiunkta
Od 2008 r - nadal – Zakład Chemii Nieorganicznej, Katedra Chemii, Uniwersytet Medyczny
w Lublinie na etacie adiunkta
3. Osiągnięcie wynikające z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki
(Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.)
3.1. Tytuł osiągnięcia naukowego
Zastosowanie chromatografii cieczowej i wybranych technik chemometrycznych w
analizie substancji naturalnych i związków syntetycznych
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osiągnięcie

naukowe,

stanowiące

podstawę

habilitacji,

zostało

przedstawione w monotematycznym cyklu jedenastu prac opublikowanych w czasopismach
międzynarodowych w latach 2015-2018. Łączny współczynnik oddziaływania (IF)
wymienionych prac wynosi: 11,56, łączna punktacja MNiSW wynosi: 200 pkt.
3.2. Cykl publikacji stanowiących podstawę ubiegania się o stopień doktora
habilitowanego
H-I Anna M. Hawrył, Agata Ziobro, Ryszard S. Świeboda, Mirosław A. Hawrył, Mykhaylo
Chernetskyy and Monika Waksmundzka-Hajnos, The HPLC Fingerprint Analysis of Selected
Cirsium Species with Aid of Chemometrics. Journal of the Brazilian Chemical Society, 27,
(10), 1736-1743, 2016.
Impact factor 1,198; 20 punktów MNiSW
Mój wkład w powstanie tej publikacji obejmował wybór tematyki badawczej,
opracowanie koncepcji pracy i zakresu badań, analizę i interpretację wyników badań,
opracowanie wyników w formie graficznej i tabelarycznej, wysunięcie wniosków,
sformułowanie hipotez i wyznaczenie kierunków dalszych badań, zredagowanie i napisanie
manuskryptu, korespondencję z wydawnictwem oraz korektę manuskryptu zgodnie z
sugestiami recenzentów. Mój udział procentowy szacuję na 75%.
H-II Anna Hawrył, Anna Bogucka-Kocka, Ryszard Świeboda, Mirosław Hawrył and Adam
Stebel, Reversed-phase high-performance liquid chromatography fingerprint profiles of thirtynine mosses with chemometric. Journal of Liquid Chromatography and Related
Technologies, 40, (1), 36–41, 2017.
Impact factor 0,697; 15 punktów MNiSW
Mój wkład w powstanie tej publikacji obejmował wybór tematyki badawczej,
opracowanie koncepcji pracy i zakresu badań, współudział w wykonaniu analizy
chromatograficznej, analizę i interpretację wyników badań, opracowanie wyników w formie
graficznej i tabelarycznej, wysunięcie wniosków, sformułowanie hipotez i wyznaczenie
kierunków dalszych badań, zredagowanie i napisanie manuskryptu, korespondencję z
wydawnictwem oraz korektę manuskryptu zgodnie z sugestiami recenzentów. Mój udział
procentowy szacuję na 80%.
H-III Anna M. Hawrył, Mirosław A. Hawrył, Ryszard Świeboda, Klaudia Stępak,
Małgorzata Niemiec and Monika Waksmundzka-Hajnos, Characterization of Mint Essential
Oils by High Performance Liquid Chromatography and Chemometrics. Analytical Letters, 50,
(13), 2078–2089, 2017.
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Impact factor 1,150; 15 punktów MNiSW
Mój wkład w powstanie tej publikacji obejmował wybór tematyki badawczej,
opracowanie koncepcji pracy i zakresu badań, analizę i interpretację wyników badań,
opracowanie wyników w formie graficznej i tabelarycznej, wysunięcie wniosków,
sformułowanie hipotez i wyznaczenie kierunków dalszych badań, zredagowanie i napisanie
manuskryptu, korespondencję z wydawnictwem oraz korektę manuskryptu zgodnie z
sugestiami recenzentów. Mój udział procentowy szacuję na 70%.
H-IV Anna Hawrył, Mirosław Hawrył, Ryszard Świeboda and Monika WaksmundzkaHajnos, Chemometric analysis based on high-performance liquid chromatographic data in the
fingerprint construction of selected Achillea species. Journal of Liquid Chromatography and
Related Technologies 41, (1), 1-5, 2018.
Impact factor 0,697; 15 punktów MNiSW
Mój wkład w powstanie tej publikacji obejmował wybór tematyki badawczej,
opracowanie koncepcji pracy i zakresu badań, analizę i interpretację wyników badań,
opracowanie wyników w formie graficznej i tabelarycznej, wysunięcie wniosków,
sformułowanie hipotez i wyznaczenie kierunków dalszych badań, zredagowanie i napisanie
manuskryptu, korespondencję z wydawnictwem oraz korektę manuskryptu zgodnie z
sugestiami recenzentów. Mój udział procentowy szacuję na 80%.
H-V Anna Hawrył, Agata Ziobro, Ryszard Świeboda, Mirosław Hawrył and Monika
Waksmundzka-Hajnos, TLC Profiles of Selected Cirsium Species with Chemometrics in
Construction of Their Fingerprints. Journal of Chromatographic Science, 54, (7), 1096–1104,
2016.
Impact factor 0,984; 20 punktów MNiSW
Mój wkład w powstanie tej publikacji obejmował wybór tematyki badawczej,
opracowanie koncepcji pracy i zakresu badań, analizę i interpretację wyników badań,
opracowanie wyników w formie graficznej i tabelarycznej, wysunięcie wniosków,
sformułowanie hipotez i wyznaczenie kierunków dalszych badań, zredagowanie i napisanie
manuskryptu, korespondencję z wydawnictwem oraz korektę manuskryptu zgodnie z
sugestiami recenzentów. Mój udział procentowy szacuję na 80%.
H-VI

Anna Hawrył, Ryszard Świeboda, Mirosław Hawrył and Agata Ziobro, Two-

Dimensional Thin-Layer Chromatography Fingerprint Profiles of Ten Cirsium Species by
Chemometric Processing. Journal of Planar Chromatography, 29, (6), 405–409, 2016.
Impact factor 0,736; 15 punktów MNiSW
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Mój wkład w powstanie tej publikacji obejmował wybór tematyki badawczej,
opracowanie koncepcji pracy i zakresu badań, analizę i interpretację wyników badań,
opracowanie wyników w formie graficznej i tabelarycznej, wysunięcie wniosków,
sformułowanie hipotez i wyznaczenie kierunków dalszych badań, zredagowanie i napisanie
manuskryptu, korespondencję z wydawnictwem oraz korektę manuskryptu zgodnie z
sugestiami recenzentów. Mój udział procentowy szacuję na 80%.
H-VII Anna Hawrył, Mirosław Hawrył, Ryszard Świeboda and Monika WaksmundzkaHajnos, Thin-Layer Chromatography of Selected Achillea Species on Silica and CN Silica
Stationary Phases with Fingerprint and Chemometrics. Journal of Planar Chromatography,
30, (5), 392–400, 2017.
Impact factor 0,736; 15 punktów MNiSW
Mój wkład w powstanie tej publikacji obejmował wybór tematyki badawczej,
opracowanie koncepcji pracy i zakresu badań, analizę i interpretację wyników badań,
opracowanie wyników w formie graficznej i tabelarycznej, wysunięcie wniosków,
sformułowanie hipotez i wyznaczenie kierunków dalszych badań, zredagowanie i napisanie
manuskryptu, korespondencję z wydawnictwem oraz korektę manuskryptu zgodnie z
sugestiami recenzentów. Mój udział procentowy szacuję na 80%.
H-VIII Anna Hawrył, Anna Bogucka-Kocka, Ryszard Świeboda, Mirosław Hawrył, Adam
Stebel and Monika Waksmundzka-Hajnos, Thin-Layer Chromatography Fingerprint and
Chemometric Analysis of Selected Bryophyta Species with Their Cytotoxic Activity. Journal
of Planar Chromatography, 31, (1), 28–35, 2018.
Impact factor 0,736; 15 punktów MNiSW
Mój wkład w powstanie tej publikacji obejmował wybór tematyki badawczej,
opracowanie koncepcji pracy i zakresu badań, współudział w wykonaniu analizy
chromatograficznej, analizę i interpretację wyników badań, opracowanie wyników w formie
graficznej i tabelarycznej, wysunięcie wniosków, sformułowanie hipotez i wyznaczenie
kierunków dalszych badań, zredagowanie i napisanie manuskryptu, korespondencję z
wydawnictwem oraz korektę manuskryptu zgodnie z sugestiami recenzentów. Mój udział
procentowy szacuję na 70%.
H-IX Anna Hawrył, Edyta Kuśmierz, Mirosław Hawrył, Ryszard Świeboda and Monika
Wujec, Determination of Lipophilicity of New Thiosemicarbazide and 1,2,4-triazole-3-thione
Derivatives Using Reversed-Phase HPLC Method and Theoretical Calculations. Journal of
Liquid Chromatography and Related Technologies, 38, (4), 430–437, 2015.
Impact factor 0,669; 15 punktów MNiSW
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Mój wkład w powstanie tej publikacji obejmował wybór tematyki badawczej,
opracowanie koncepcji pracy i zakresu badań, wykonanie analizy chromatograficznej, analizę
i interpretację wyników badań, opracowanie wyników w formie graficznej i tabelarycznej,
wysunięcie wniosków, sformułowanie hipotez i wyznaczenie kierunków dalszych badań,
zredagowanie i napisanie manuskryptu, korespondencję z wydawnictwem oraz korektę
manuskryptu zgodnie z sugestiami recenzentów. Mój udział procentowy szacuję na 80%.
H-X Anna M. Hawrył, Łukasz P. Popiołek, Mirosław A. Hawrył, Ryszard S. Świeboda and
Milena A. Niejedli, Chromatographic and Calculation Methods for Analysis of the
Lipophilicity of Newly Synthesized Thiosemicarbazides and their Cyclic Analogues 1,2,4Triazol-3-thiones. Journal of the Brazilian Chemical Society, 26, (8), 1617-1624, 2015.
Impact factor 1,096; 25 punktów MNiSW
Mój wkład w powstanie tej publikacji obejmował wybór tematyki badawczej,
opracowanie koncepcji pracy i zakresu badań, analizę i interpretację wyników badań,
opracowanie wyników w formie graficznej i tabelarycznej, wysunięcie wniosków,
sformułowanie hipotez i wyznaczenie kierunków dalszych badań, zredagowanie i napisanie
manuskryptu, korespondencję z wydawnictwem oraz korektę manuskryptu zgodnie z
sugestiami recenzentów. Mój udział procentowy szacuję na 65%.
H-XI Agata Paneth, Anna Hawrył, Tomasz Plech, Mirosław Hawrył, Ryszard Świeboda,
Dominika Janowska, Monika Wujec and Piotr Paneth, Lipophilicity Studies on
Thiosemicarbazide Derivatives. Molecules, 22, (6), 952-964, 2017.
Impact factor 2,861; 30 punktów MNiSW
Mój wkład w powstanie tego manuskryptu polegał na opracowaniu koncepcji analizy
chromatograficznej oraz chemometrycznej, zaplanowaniu doświadczeń związanych z analizą
chromatograficzną, opracowaniu wyników analizy chromatograficznej i chemometrycznej w
formie graficznej i tabelarycznej, współudziale w doborze literatury. Mój udział procentowy
wynosi 40%.
3.3.Cel osiągnięcia naukowego, wyniki, podsumowanie i wnioski
3.3.1. Cel osiągnięcia naukowego
Celem przeprowadzonych przeze mnie badań, opisanych w publikacjach zgłoszonych
do

postępowania

(wysokosprawnej

habilitacyjnego,
chromatografii

było

zastosowanie

cieczowej,

HPLC;

chromatografii

wysokosprawnej

cieczowej

chromatografii

cienkowarstwowej, HPTLC; klasycznej chromatografii cienkowarstwowej, TLC) do analizy
substancji naturalnych i syntetycznych (wtórnych metabolitów roślinnych, a także nowo
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zsyntetyzowanych substancji o potencjalnym działaniu biologicznym) oraz wybranych
technik chemometrycznych do wnikliwej i dokładnej interpretacji otrzymanych wyników.
W przypadku analizy substancji aktywnych biologicznie zawartych w surowcach roślinnych
(flawonoidy, kwasy fenolowe), głównym zamierzeniem moich badań była analiza
chromatograficzna (HPLC, 1D-TLC, 2D-TLC) „odcisku palca” (fingerprint) wybranych
gatunków roślin w połączeniu z technikami chemometrycznymi (Analiza Głównych
Składowych, Principal Component Analysis, PCA; Analiza Wiązkowa, Cluster Analysis, CA,
miary podobieństwa). Natomiast w przypadku serii nowo zsyntetyzowanych pochodnych
tiosemikarbazydu, o potencjalnym działaniu biologicznym, celem badań było zastosowanie
wybranych technik analizy chromatograficznej (HPLC i TLC) do wyznaczania lipofilowości
analizowanych substancji oraz metod chemometrycznych (PCA) do oceny wyników i
potwierdzenia użyteczności zastosowanej metody chromatograficznej.
Moje badania podzieliłam na trzy grupy tematyczne:
1. Zastosowanie metody HPLC ze wstępną obróbką danych, sprzężonej z wybranymi
technikami chemometrycznymi (PCA, CA, miary podbieństwa) w analizie fingerprint
wybranych substancji roślinnych (H-I, H-II, H-III, H-IV).
2. Zastosowanie chromatografii cienkowarstwowej, komputerowego przetwarzania
obrazu oraz wybranych technik chemometrycznych (PCA, CA, miary podobieństwa)
w analizie „odcisku palca” wybranych gatunków roślin (H-V, H-VI, H-VII, H-VIII).
3. Obliczanie różnych parametrów lipofilowości nowo zsyntetyzowanych potencjalnych
leków, pochodnych tiosemikarbazydu z użyciem chromatografii cieczowej oraz PCA
(H-IX, H-X, H-XI).
3.3.2. Chromatograficzny (HPLC i TLC) „odcisk palca” (fingerprint) w połączeniu
z chemometrią
3.3.2.1.Wprowadzenie w tematykę badawczą
Nowoczesna chemia analityczna jest doskonałym narzędziem, służącym do
rozwiązywania złożonych problemów chemicznych. Takim właśnie problemem może być
uzyskanie precyzyjnych informacji na temat składu chemicznego złożonych naturalnych
ekstraktów, które są uzyskiwane przede wszystkim z roślin. Każdy materiał roślinny,
pochodzący nawet z tego samego gatunku, może różnić się między sobą. Zróżnicowanie
składu chemicznego danej rośliny może wynikać z takich przyczyn jak: pochodzenie rośliny,
czas i miejsce zbioru, proces suszenia czy obecność zanieczyszczeń [Bauer, 1998; Liang,
2009]. Ze względu na szerokie spektrum stosowania leków pochodzenia naturalnego, w
8
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ostatnich latach zaczęto kłaść szczególny nacisk na bezpieczeństwo ich stosowania,
skuteczność oraz kontrolę jakości. Istnieje wiele metod analizy i kontroli jakości substancji
roślinnych, jednak najczęściej stosuje się techniki chromatograficzne [Bansal, 2014]. Wiele
organizacji międzynarodowych, zajmujących się kontrolą jakości substancji leczniczych
zaakceptowała metodę chromatograficznego „odcisku palca” (fingerprint) w analizie
substancji roślinnych. Chromatograficzny „odcisk palca” to charakterystyczny profil,
reprezentujący chemiczny skład próbki, w którym znajduje się możliwie jak największa ilość
informacji [Goodarzi, 2013]. Według innej definicji chromatograficzny „odcisk palca” to
wzorzec substancji roślinnej z charakterystycznymi dla niej składnikami chemicznymi
(markerami), wykazującymi działanie farmakologiczne [Alaerts, 2012; Fan, 2006; Tistaert,
2011]. Jednakże stosowanie współczesnych metod chromatograficznych w połączeniu z
techniką fingerprint niesie za sobą uzyskanie obszernego zbioru danych liczbowych o dużej
wielowymiarowości i złożoności. Do zmierzenia się z taką ilością danych niezbędne jest
zastosowanie zaawansowanych technik przetwarzania i analiz wielowymiarowych, zwanych
ogólnie chemometrią. Jest to dziedzina nauki i techniki zajmująca się wydobywaniem
użytecznej informacji z wielowymiarowych danych pomiarowych, wykorzystująca metody
statystyki i matematyki [Mazerski, 2000]. Chemometria jest młodą dyscypliną nauki,
pierwszy raz pojęcie „chemometria” zostało użyte na początku lat 70-ych XX wieku
[Kowalski, 1980; Kiralj, 2006]. Jest to pomocne narzędzie na każdym etapie badań, pozwala
na wyodrębnienie istotnych informacji poprzez chemiczną optymalizację procesu
analitycznego, przetwarzanie otrzymanych surowych danych oraz organizację całego procesu
analitycznego [Wold, 1995]. Według Massarta, celem wielowymiarowej analizy danych w
połączeniu ze statystyką i matematyką, jest zaprojektowanie lub wybór optymalnych procedur
pomiarowych i eksperymentów, jak również wydobycie maksimum informacji z danych
chemicznych [Massart, 1997]. W ciągu ostatnich lat ukazało się wiele publikacji, w których
wykorzystano połączenie metod chromatograficznych (HPLC, TLC) typu fingerprint z
wybranymi technikami chemometrycznymi do analizy i standaryzacji procedur identyfikacji
materiału roślinnego [Chen, 2008; Yudthavorasit, 2014; Lucio-Gutiérrez, 2012; Xia, 2016;
Shan, 2014; Tang, 2014; Świeboda, 2014, Milojko ić Opsenica, 2016; Risti oje ić, 2017].
W

praktyce,

zaprojektowanie

analiza

chemometryczna

eksperymentu,

wnikliwą

obejmuje

kontrolę

pewne

uzyskanych

etapy,
danych,

takie

jak

wstępne

przetwarzanie otrzymanych danych, zastosowanie właściwej metody analizy danych oraz
kontrolę wiarygodności uzyskanych wyników [Mazerski, 2000].
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Poniżej przedstawię pokrótce procedurę wstępnego przetwarzania surowych danych
analitycznych, skupiając się głównie na algorytmach stosowanych w moich badaniach oraz
opiszę zwięźle zastosowane przeze mnie techniki analizy danych.
Wstępne przetwarzanie danych w HPLC
Przed przystąpieniem do analizy chemometrycznej, otrzymane w wyniku analizy
surowe dane HPLC (chromatogramy), powinny zostać wstępnie przetworzone. Jest to bardzo
ważny element obróbki danych, gdyż umożliwia korektę koeluujących pików czy przesuniętej
linii podstawowej. W tym celu stosuje się techniki wstępnego przetwarzania danych (ang.
preprocessing data), obejmujące szereg czynności takich jak: wygładzanie danych (ang. data
smoothing), odszumianie (ang. denoising) i / lub regulacja linii bazowej (ang. adjustment of
baseline), wyrównywanie (alignment) czy inne procedury normalizacyjne [Chau, 2004; 22
Daszykowski, 2008].
Pierwszym krokiem obróbki danych chromatograficznych jest wygładzanie danych,
które można przeprowadzić przy pomocy filtru Sawickiego-Golaya (S-G).

Jest to filtr

cyfrowy, który może być stosowany w zestawie danych cyfrowych do wygładzania danych,
czyli zwiększenia współczynnika sygnału do szumu, bez znacznego zniekształcenia sygnału.
[Savitzky, 1964; 1989]. W algorytmie S-G wygładzanie można kontrolować przy pomocy
dwóch parametrów: rozmiaru okna (ang. window size) i stopnia wielomianu (ang. polynomial
degree). Rozmiar okna pozwala na lepsze dostrojenie wygładzania, dlatego czasami jest to
jedyny parametr brany pod uwagę w celu znalezienia optymalnego wygładzania (wówczas
stopień wielomianu pozostaje stały, a zmienia się wielkość rozmiaru okna). Jednak, w
większości badań, optymalizacja wygładzania jest wykonywana w sposób subiektywny i
interaktywny. Różne rozmiary okien oraz różne stopnie wielomianu są stosowane do
momentu uzyskania wizualnie odpowiedniego wygładzenia sygnału. [Vi o´-Truyols, 2006].
Jak wiadomo, otrzymane sygnały pomiarowe zawsze zawierają zakłócenia. Zakłada się, że
sygnał składa się ze składowej zdeterminowanej zawierającej użyteczną informację oraz
składowej losowej, czyli szumu. Istnieje wiele metod ekstrakcji użytecznych informacji z
sygnału, m. in. dyskretna transformata falkowa (ang. Discrete Wavelet Transform, DWT),
która jest przekształceniem liniowym i znalazła zastosowanie m.in. w odszumianiu sygnałów
[Jedliński, 2012]. W przypadku moich badań uzyskanych metodą HPLC etap wygładzania
danych przeprowadzono przy użyciu algorytmu S-G (stopień wielomianu 3 i szerokość
połówkowa okna 10), natomiast etap odszumiania za pomocą dyskretnej transformaty
falkowej Symmlet-8 [H-I, H-II, H-III, H-IV].
10
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Kolejnym etapem wstępnego przetwarzania danych jest odejmowanie tła linii bazowej
(ang. subtract baseline background). Znalezienie i usunięcie linii podstawowej jest bardzo
ważnym procesem stosowanym w wielu technikach analitycznych, ponieważ zmieniająca się
linia podstawowa może znacząco wpływać na pomiar powierzchni pików. Jak wiadomo,
poszczególne piki występujące na chromatogramach, reprezentują konkretne substancje i
odpowiadające im powierzchnie pików są proporcjonalne do stężenia danego składnika. Jest
oczywiste, że różnice w szacowanych powierzchniach pików wpływają na jakość wyników
analizy [Ilewicz, 2015]. Korektę linii podstawowej najczęściej wykorzystuje się metodę
najmniejszych asymetrycznych kwadratów (ang. asymmetric least squares method) [Peng,
2010; Ste enson, 2013; Walczak, 2006; Górski, 2014; Yaroshchyk, 2014; Xian, 2012; Bao,
2012].
Linia bazowa dla chromatogramów uzyskanych w moich badaniach [[H-I, H-II, H-III, H-IV]
była wyznaczana przy pomocy programu SpecAlign (wersja 2.3), gdzie użyto algorytmu
ograniczonej średniej ruchomej (ang. restrained moving average).
Dla większości analityków poważnym problemem jest niska odtwarzalność czasów
retencji. Dlatego kolejnym krokiem wstępnej obróbki danych jest zestrajanie danych (ang.
alignment, warping). Na tym etapie należy wybrać odpowiedni chromatogram odniesienia
(ang. reference chromatogram, target), przy wyborze którego należy brać pod uwagę
prawidłowy kształt pików oraz niski dryf linii bazowej.

Wybór algorytmu użytego do

zestrajania chromatogramów jest kluczowym elementem całego procesu obróbki wstępnej.
Przy wyborze takiego algorytmu należy wziąć pod uwagę dokładność dopasowania,
zachowanie prawidłowego kształtu piku, prostotę przeprowadzonych operacji oraz czas
obliczeń [Zhong, 2014]. W przypadku chromatogramów z niewielkimi przesunięciami
czasów retencji można po prostu odfiltrować dane, natomiast w przypadku chromatogramów
z poważnymi przesunięciami czasów retencji należy zastosować metody odkształcenia,
wyrównania (ang. warping). Można je podzielić na trzy główne rodzaje, sklasyfikowane w
oparciu o jednostkę wyrównania, a mianowicie wyrównanie w oparciu o fragment (segment)
chromatogramu, punkt lub cały chromatogram [Jiang, 2013]. Klasyczną metodą wyrównania
segmentowego jest metoda COW (ang. correlation optimized warping), która nie wymaga
żadnego wstępnego przetwarzania, a parametry można oszacować na podstawie
obserwowanej szerokości pików, jednak jest to czasochłonne [Nielsen, 1998]. Inną metodą
wyrównania segmentowanego jest wyrównanie rekurencyjne (ang. Recursi e Alignment by
Fast Fourier Transform (RAFFT)), jest to nowe zastosowanie szybkiej transformaty Fouriera
(ang. Fast Fourier Transform, (FFT)). Procedura procesu RAFFT składa się z kilku etapów,
11
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pierwszy z nich obejmuje całkowitą skalę wyrównania (ang. global scale alignment), następny
krok to ustalenie skali segmentowej (ang. segment scale). Drogę lokalnego wyrównania skali
należy obliczyć na podstawie wartości współczynników korelacji między chromatogramem
testowym a chromatogramem odniesienia (wzorcowym, referencyjnym, ang. target). Na
koniec punkty chromatogramu testowego zostają przesunięte w oparciu o optymalną ścieżkę
wyrównania [Jiang, 2013].
Etap zestrajania chromatogramów otrzymanych dla różnych gatunków badanych przeze
mnie roślin wykonano przy użyciu programu SpecAlign. Zastosowano zestrajanie
rekurencyjne z użyciem szybkiej transformaty Fouriera (RAFFT). Wyrównany chromatogram
był dzielony na segmenty i synchronizowany z chromatogramem odniesienia we wszystkich
segmentach. Chromatogram wzorcowy charakteryzował się najwyższą średnią współczynnika
korelacji w porównaniu z innymi. Synchronizacja została wykonana z maksymalnym
przesunięciem (ang. max shift) równym dziesięć [H-I, H-II, H-III] lub pięć [H-IV].

Wstępne przetwarzanie danych w TLC
W

przypadku

cienkowarstwowy

chromatografii

powinien

zostać

cienkowarstwowej
zeskanowany

przy

rozwinięty
użyciu

chromatogram

densytometru

lub

sfotografowany. Skanowanie densytometryczne można przeprowadzić w ultrafiolecie lub
świetle widzialnym przy jednej, kilku lub wielu długościach fal. Ten ostatni densytogram jest
analogiczny do chromatogramu DAD (ang. Diode Array Detection), jednak wadą jego jest
czas potrzebny do skanowania ścieżek (ang. tracks). Najnowsze densytometry, z
wbudowanym DAD, mogą jednocześnie skanować przy wielu długościach fal. W przypadku
wideoskanowania można zrobić zdjęcie kolorowe przy długości fali 254 nm, 366 nm lub
świetle widzialnym. Każde zdjęcie ma trzy kanały (RGB), istnieje więc teoretyczna
możliwość uzyskania 9 kanałów informacji dla tej samej płytki. W celu zachowania
kompatybilności informacji przestrzennej, płytka nie może być przesuwana podczas robienia
kolejnych zdjęć. [Komsta, 2012].
Zdjęcia chromatogramów cienkowarstwowych mogą być również wykonane za
pomocą aparatów cyfrowych, jednak należy w tym przypadku przestrzegać pewnych
warunków, które zapewnią powtarzalność wyników (to samo miejsce, oświetlenie otoczenia,
aparat umocowany w jednej pozycji w statywie). Otrzymane w ten sposób ścieżki mogą być
wtedy wyeksportowane ze zdjęć za pomocą odpowiedniego oprogramowania, np. ImageJ
[Komsta, 2012].
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Zdjęcia płytek chromatograficznych, uzyskanych w moich doświadczeniach, otrzymano przy
pomocy aparatu cyfrowego umieszczonego na statywie i przymocowanego do lampy UV.
Płytki były umieszczane w tym samym miejscu dla każdego zdjęcia [H-V - H-VIII].
Otrzymane ideoskany lub zdjęcia płytek mogą być poddawane wstępnej obróbce
przy pomocy wybranych algorytmów. Podobnie jak w przypadku HPLC, przeprowadza się
odszumianie i usunięcie linii bazowej, a następnie zestrajanie (ang. alignment, warping).
Etap odszumiania powinien być wykonywany tylko w przypadku widocznego szumu. Istnieje
wiele algorytmów stosowanych do przeprowadzenia procesu odszumiania w TLC, jednak
najprostszym narzędziem, podobnie jak w HPLC jest filtr wygładzający S-G [Komsta, 2009;
Komsta, 2009a] [Savitzky, 1964]. Dane uzyskane w moich eksperymentach [H-V, H-VII i HVIII] były odszumiane za pomocą algorytmu S-G, przy użyciu stopnia wielomianu równego
3 oraz połowicznego rozmiaru okna równego 10. W przypadku 2D-TLC [H-VI] etap
odszumiania i wygładzania przeprowadzono za pomocą alorytmu S-G (połowa szerokości
okna – 30, stopień wielomianu – 3).
Kolejnym

zalecanym

etapem

jest

usunięcie

linii

bazowej.

W

przypadku

chromatografii cienkowarstwowej jednokierunkowej najczęściej wykorzystuje się metodę
najmniejszych asymetrycznych kwadratów (ang. asymmetric least squares method) [Peng,
2010; Ste enson, 2013; Walczak, 2006; Górski, 2014; Yaroshchyk, 2014; Xian, 2012; Bao,
2012].
W przypadku moich doświadczeń wyznaczenie linii bazowej oraz odjęcie tła przeprowadzano
przy użyciu własnej wtyczki do programu ImageJ, opartej o algorytm iteracyjny
„baseline.fillPeaks” opisany w "Package 'baseline'" do programu R [Liland, 2011]. Parametry
stosowane przy tym etapie obróbki wstępnej były następujące: szerokość lokalnego okna 100 pikseli, wartość iteracji – 150.
W przypadku zdjęć chromatogramów 2D można stosować proste algorytmy, takie jak metoda
„toczącej się kuli” (ang. a rolling ball), które są wystarczające do korekcji nierówności linii
bazowej, spowodowanej niejednorodnym oświetleniem lub derywatyzacją. Algorytm
„toczącej się kuli” symuluje walcowanie sfery o określonej średnicy na trójwymiarowej
powierzchni obrazu [Komsta, 2011].
Odjęcie tła dla chromatogramów 2D-TLC uzyskanych w moich badanich [H-VI] wykonano z
zastosowaniem algorytmu „toczącej się kuli” (zoptymalizowany promień był równy 200
pikseli).
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Kolejnym pojawiającym się problemem we wstępnym przetwarzaniu danych jest
zestrajanie danych. W przypadku chromatografii cienkowarstwowej podobnie jak w HPLC,
można zastosować wyrównanie rekurencyjne RAFFT. Bez względu na zastosowaną metodę
należy wybrać tzw. chromatogram odniesienia (ang. target), który po etapie zestrajania
posiadałby zestawienie pików wspólnych dla wszystkich analizowanych chromatogramów
typu fingerprint

[Komsta, 2012, Daszykowski, 2007]. W przypadku moich badań

dotyczących zarówno analizy 1D-TLC [H-V, H-VII i H-VIII], jak i 2D-TLC [H-VI]
synchronizacja została wykonana z maksymalnym przesunięciem równym 20 przy pomocy
wtyczki do program ImageJ - bUnwarpJ [Arganda-Carreras, 2006].

Analiza chemometryczna
Po procesie wstępnego przetwarzania danych chromatograficznych można je poddać
analizie z zastosowaniem technik eksploracji wielowymiarowych danych. Techniki te można
podzielić na dwie grupy: metody projekcji (m. in. Analiza Głównych Składowych) oraz
metody grupowania danych (m. in. Analiza Wiązkowa) [Daszykowski, 2008].
Analiza Głównych Składowych
PCA jest typem analizy eksploracyjnej stosowanej jako technika wstępna do wykrycia
struktury danych. Jej celem jest redukcja oryginalnych zmiennych do liczby znaczących
składników głównych (ang. significant principal components). Użycie tej techniki
przetwarzania danych umożliwia redukcję obszernego zbioru danych do znacznie mniejszego,
który jest łatwiejszy w interpretacji [Brereton, 2003]. Metodę tę można stosować dla zbioru
danych charakteryzujących się dużą redundancją informacji (wysoką współliniowością
zmiennych objaśniających) oraz zawierających informacje niepożądane (np. błędy
pomiarowe). Wyznaczając prawidłową ilość głównych składowych można usunąć zarówno
powtarzającą się informację jak i niepożądaną [Mazerski, 2000].
Przed przystąpieniem do analizy PCA dane powinny być poddane procesowi
normalizacji, którą można przeprowadzić przy użyciu transformacji SNV (z ang. standard
normal variate). Celem jej jest transformacja poszczególnych sygnałów tak, aby ich wariancja
była jednostkowa (wiersze macierzy centruje się odpowiadającymi im wartościami średnimi,
a następnie dzieli się przez ich odchylenia standardowe) [Daszykowski, 2008].
W przypadku moich badań HPLC-DAD [H-I, H-II, H-III, H-IV], 1D-TLC [H-V, H-VII i HVIII] oraz 2D-TLC [H-VI] przeprowadzono procesy normalizacyjne takie jak centrowanie do
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średniej (ang. mean centering) i skalowanie do jednostkowej wariancji (ang. unit variance
scaling) przy użyciu transformacji SNV.
Po procesie transformacji danych można przeprowadzić analizę PCA, której
pierwszym etapem jest utworzenie wielowymiarowej macierzy korelacji danych.
Dane uzyskane z analizy wielu próbek można przedstawić w postaci macierzy X[m,n], gdzie m
wierszy macierzy odpowiada m mierzonym próbkom, a n kolumn odpowiada n mierzonym
parametrom. Jak wiadomo, każde dane analityczne obarczone są błędem pomiarowym,
dlatego też macierz danych można przedstawić jako sumę dwóch macierzy (macierz
oryginalnych danych i macierz szumów) [Daszykowski, 2008]. W praktyce uzyskany
chromatogram HPLC traktowany jest jako macierz danych, stanowiących sumę odpowiedzi
poszczególnych znaczących składników próbki, co może być przedstawione za pomocą równania
[Costa Mendes, 2013, Brereton, 2003]:

(1)
– to oryginalna macierz danych,

gdzie

macierz widm dla każdego związku,

– macierz profili elucji dla każdego związku,

–

– macierz błędów (szumy, błędy instrumentalne).

Analiza PCA powoduje abstrakcyjną matematyczną transformację macierzy oryginalnego
zbioru danych i przyjmuje ona następującą postać:
(2)
– nazywane są „scores” i posiadają taką samą liczbę wierszy, co oryginalna macierz

gdzie
danych,

- nazywane są „loadings” i posiadają taką samą liczbę kolumn, co oryginalna

macierz danych; liczba kolumn w macierzy

jest równa liczbie wierszy w macierzy .

Każda macierz „scores” składa się z szeregu wektorów kolumnowych, a każda
macierz „loadings” składa się z serii wektorów wierszowych [Wold, 1995]. Wektory te
można oznaczać jako tf i pf, gdzie f jest numerem głównego składnika (1, 2, 3 do f). Macierze
wyników

i

składają się z kilku takich wektorów, po jednym dla każdego głównego

składnika. Pierwszy wektor „scores” i pierwszy wektor „loadings” są często nazywane
wektorami własnymi (ang. eigen ectors) pierwszego głównego składnika [Daszykowski,
2008]. Każdy kolejny składnik charakteryzuje się parą wektorów własnych [Brereton, 2003].
Z wektorem własnym związana jest liczba (tzw. wartość własna), która charakteryzuje zasób
zmienności (informacji). Suma wartości własnych równa jest całkowitej zmienności zawartej
w danych. W przypadku korzystania z autoskalowanej macierzy danych, łączna zmienność
zawarta w danych jest równa liczbowo ilości zmiennych objaśniających, gdyż każda z nich
ma wariancję równą 1. Dlatego też znając wartości własne macierzy można obliczyć procent
informacji zawarty w każdej z głównych składowych [Mazerski, 2000].
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Otrzymane w wyniku analizy PCA główne składowe są wzajemnie ortogonalne, czyli
nie są ze sobą skorelowane i każda z nich dostarcza niepowtarzalnej informacji. Ponadto,
główne składowe są wyznaczane w kolejności malejącego zasobu zmienności (informacji),
czyli pierwsza główna składowa zawiera największy możliwy zasób zmienności, jaki
zawierać może pojedyncza zmienna, każda kolejna główna składowa będzie zawierać mniej
tej informacji. Zastosowanie metody PCA umożliwia prezentację graficzną zależności
wielowymiarowych oraz redukcję wymiarowości problemu. Podstawowe współzależności
występujące pomiędzy analizowanymi obiektami można przedstawić graficznie w postaci
wykresów dwu- lub trójwymiarowych, na których na osiach będą najważniejsze zmienne,
najczęściej pierwsze dwie lub trzy główne składowe (np. PC1 vs. PC2). Otrzymany w ten
sposób wykres umożliwi uzyskanie maksymalnej ilości informacji (zmienności) dla
współzależności pomiędzy analizowanymi obiektami [Mazerski, 2000].
Analiza Wiązkowa

Kolejną techniką obrazującą podobieństwo pomiędzy analizowanymi próbkami jest
Analiza Skupień, Analiza Wiązkowa (ang. Cluster Analysis, CA). Jest to podstawowe
narzędzie chemometryczne, używane do eksploracji danych, które ma na celu oszacowanie
tendencji do grupowania danych, identyfikacji obiektów podobnych i wielkości
odbiegających [Daszykowski, 2004; Goodarzi, 2013]. Techniki CA można podzielić na na
hierarchiczne i niehierarchiczne. Wyniki otrzymane w pierwszej z metod (Hierarchiczna
Analiza Skupień, Hierarchical Cluster Analysis, HCA) są przedstawiane w postaci drzewa
(dendrogramu), gdzie najniższe gałęzie odpowiadają obiektom najbardziej podobnym.
Natomiast w przypadku techniki niehierarchicznej rezultaty są przedstawiane w postaci listy,
gdzie obiekty są przypisywane do danej klasy [Daszykowski, 2004]. W przypadku analizy
chromatograficznej fingerprint, w oparciu o macierz danych „odcisku palca”, technika HCA
ma na celu znalezienie podstawowych struktur czy też tendencji analizowanych obiektów do
grupowania [Goodarzi, 2013].
Metoda HCA jest bardzo różnorodna ze względu na możliwość zastosowania wielu
miar podobieństwa i dystansu. Wybór miary podobieństwa jest zwykle narzucony przez
rodzaj zmiennych lub też ich wielkość [Daszykowski, 2004].
Poniżej przedstawiam miary podobieństwa i odległości [Goodarzi, 2013], które zastosowałam
w moich eksperymentach:
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Miary podobieństwa
Współczynnik korelacji Pearsona (ang. Pearson correlation coefficient, ), przyjmuje wartości
−1 ≤

≤ +1; jeśli wartość tego parametru jest zbliżona do jedności, wówczas można

stwierdzić, że analizowane obiekty są do siebie podobne.
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Współczynnik determinacji (ang. determination coefficient,

), przyjmuje wartości od 0 do

1, podobieństwo analizowanych obiektów jest duże, jeśli wartość

jest zbliżona do

jedności.
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Współczynnik kongruencji (ang. congruence coefficient, cosine), przyjmuje wartości 0 <
cosine < +1); jednostkowa wartość tego parametru potwierdza największe podobieństwo
pomiędzy badanymi obiektami.
n
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Wartości współczynnika podobieństwa Jaccarda zawierają się w podzbiorze liczb
rzeczywistych < 0,1 >. Wartości zbliżone do 0 świadczą o tym, że zbiory są różne, natomiast
jeśli wartość jest bliska jedności – zbiory są podobne.
Jeżeli

i

są wektorami w zbiorze liczb rzeczywistych

, wówczas indeks Jaccarda definiowany jest następująco:
(6)

Miary dystansu (odległości)
Odległość Euklidesowa (ang. Euclidean distance) jest to odległość geometryczna w
przestrzeni wielowymiarowej, czyli „zwykła” odległość pomiędzy dwoma punktami. Dla
wektorów podobnych, wartość tej odległości jest bliska 0.
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Odległość Euklidesowa między dwiema próbkami,

i , w przestrzeni n parametrów,

(1)

określa następujący wzór:
n

p

d Euc 

 qi 

2

i

(7)

i 1

Odległość Mahattan (ang. Manhattan distance, The City Block Distance (CBD)), ta miara
odległości określa bezwzględne różnice między współrzędnymi par analizowanych obiektów.
Wartość rzeczywista CBD jest zawsze większa lub równe zeru; dla identycznych „odcisków
palców” wynosi zero, natomiast dla obiektów (profili chromatograficznych) wykazujących
małe podobieństwo przyjmuje wyższą wartość.
n

d CB   Pi  Qi

(8)

i 1

Odległość Czebyszewa (ang. Chebychev distance), miara ta jest stosowana w tych
przypadkach, w których chcemy zdefiniować dwa obiekty jako „inne”, wtedy, gdy różnią się
one w jednym dowolnym wymiarze. Jest to najdłuższy prostoliniowy odcinek wzdłuż jednego
z kierunków, określa największą różnicę współrzędnych.
d Cheb  max pi  qi

(9)

i

Dla powyższych wzorów p i i q i to i-te współrzędne wektorów (chromatogramów)
porównywanych ze sobą, natomiast n- długości wektorów (liczba punktów pomiarowych).
Ponadto do analizy podobieństwa można posłużyć się parametrem MS-SSIM (MultiScale SSIM Multi-Scale Structural SIMilarity). Stworzony on został do wyznaczania
strukturalnego wielowymiarowego parametru podobieństwa dla ilościowego pomiaru jakości
rekognicji (rozpoznawania znaków) w procesie OCR (Optical Character Recognition). Miara
ta oparta jest na analizie obrazów w różnej skali. Matematyczna definicja przedstawia się
następująco:
(10)
gdzie,

to największy współczynnik skali otrzymany po

-1 iteracjach.

Elementy wzoru takie jak utrata kontrastu ( ), zniekształcenie luminancji ( ), zaburzenie
struktury ( ) są ważone przy pomocy wykładników określonych dla każdej skali osobno
[Okrama, 2010].
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3.3.1.2. Chromatograficzny (HPLC i TLC) „odcisk palca” w połączeniu z analizą
chemometryczną w analizie wybranych substancji roślinnych [H-I – H-VIII]
3.3.1.2.1. HPLC fingerprint [H-I – H-IV]
Pierwsze cztery publikacje [H-I, H-II, H-III i H-IV], wchodzące w skład cyklu prac
stanowiących podstawę habilitacji, dotyczą analizy HPLC wybranych gatunków ostrożeni [HI], mchów [H-II], olejków z różnych gatunków mięt [H-III] oraz wybranych gatunków
krwawnika [H-IV]. Celem każdej z nich było utworzenie chromatograficznych „odcisków
palca” poszczególnych roślin oraz porównanie ich składu chemicznego przy użyciu
wybranych technik chemometrycznych. W ostatnich latach ukazało się wiele publikacji, w
których metoda HPLC w sprzężeniu z chemometrią posłużyła do identyfikacji, standaryzacji
oraz analizy podobieństwa wybranych roślin, uzyskanych z różnych źródeł czy zebranych w
różnych porach roku [Shan, 2014; Chen, 2013; Zhou, 2015; Peng, 2011; Feng, 2014 , Wang,
2012; Tian, 2009]. Jednakże gatunki roślin, które były obiektem moich badań, nie były
wcześniej analizowane pod kątem konstrukcji ich chromatograficznych „odcisków palca” z
zastosowaniem zarówno analizy PCA, jak również wielu miar podobieństwa.
W pierwszej pracy [H-I] przeprowadziłam analizę chromatograficzną (HPLC)
wybranych gatunków ostrożenia (Cirsium sp.), której celem było potwierdzenie obecności
oraz identyfikacja wzorców, utworzenie chromatograficznych „odcisków palca” dla
poszczególnych gatunków, porównanie chemicznego podobieństwa pomiędzy nimi oraz
próbę identyfikacji dwóch ostrożeni, zebranych ze stanowisk naturalnych.
Wybrane gatunki ostrożeni (dziesięć zidentyfikowanych, pochodzących z Ogrodu
Botanicznego, UMCS, Lublin oraz dwa nieznane, pochodzące ze stanowisk naturalnych)
były ekstrahowane przy użyciu aparatu Soxhleta oraz dwóch rozpuszczalników –
dichlorometanu i metanolu. Wybrane substancje wzorcowe (flawonoidy - naryngina, rutyna,
luteolina, apigenina i kwasy fenolowe - wanilinowy, chlorogenowy, kawowy oraz pkumarowy) były analizowane przy użyciu HPLC (elucja gradientowa) i najwyższą
selektywność rozdzielenia uzyskano w układzie ze wzrastającym stężeniem metanolu w
wodzie (z dodatkiem 1% kwasu mrówkowego) 5-85% w czasie 45 minut dla czterch
zastosowanych kolumn chromatograficznych (dwie typu RP-18, o różnej średnicy ziaren,
pentafluorofenylowa oraz

fenylowo-heksylowa).

Obecność

flawonoidów i

kwasów

fenolowych w analizowanych próbkach została potwierdzona na podstawie porównania
wartości czasów retencji oraz widm UV-VIS. Otrzymane ekstrakty z ostrożeni były
analizowane w tych samych układach chromatograficznych.
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Chromatogramy dwunastu analizowanych próbek były wyeksportowane jako pliki
tekstowe, a następnie otwarte w programie Excel. Parametry, które były brane pod uwagę
przy obróbce danych to czas retencji oraz absorbancja, otrzymane przy długości fali równej
320nm. Następnie sporządzono macierz składającą się z 12 kolumn (odpowiadające 12
próbkom) i 6750 wierszy (45min. = 2700s, częstotliwość pobierania próbek 2,5Hz) i zapisano
w formacie csv (ang. comma-separated values). Otrzymane pliki były otwierane w programie
SpecAlign (wersja 2.4.1). Na początku przeprowadzono proces wygładzania za pomocą filtra
S-G, następnie odszumiania przy pomocy dyskretnej transformaty falkowej Symmlet-8.
Kolejnym etapem było odjęcie tła. Linia bazowa była wyznaczona metodą średniej ruchomej.
Proces zestrajania chromatogramu wykonano przy użyciu algorytmu RAFFT. Wyrównany
chromatogram został podzielony na segmenty i zsynchronizowany z chromatogramem
wzorcowym

(ang.

target)

we

wszystkich

segmentach.

Chromatogram

wzorcowy

charakteryzował się najwyższą średnią współczynnika korelacji (w tym przypadku był to
chromatogram Cirsium decussatum) w porównaniu z innymi. We wszystkich przypadkach
synchronizacja została wykonana z maksymalnym przesunięciem równym dziesięć.
Po wstępnej obróbce danych obliczono wskaźniki podobieństwa i odległości oraz
przeprowadzono analizę PCA za pomocą programu PopTools (dodatek do programu Excel)
[Hood, 2010]. Zastosowano następujące miary podobieństwa: współczynnik korelacji
Pearsona ( ), współczynnik determinacji (

), współczynnik kongruencji (

) oraz miary

odległości: odległość Euklidesowa, odległość Manhattan, odległość Czebyszewa. Do analizy
podobieństwa użyto również parametru MS-SSIM, jako ilościowej miary jakości w procesie
optycznego rozpoznawania znaków (ang. Optical Character Recognition, OCR).
Przeprowadzona analiza podobieństwa przy użyciu parametrów podobieństwa ( ,

i

) oraz analiza PCA potwierdziła chemiczne podobieństwo pomiędzy jednym z
niezidentyfikowanych gatunków (próbka 12) oraz Cirsium canum we wszystkich
zastosowanych układach chromatograficznych. Natomiast parametry dystansu (Euklidesowy,
Manhattan i Czebyszewa) potwierdziły podobieństwo nieznanego gatunku (próbka 12) z
Cirsium

vulgare

(Savi.)

Ten.

w

przypadku

kolumny

fenylowo-heksylowej

oraz

pentafluorofenylowej.
Natomiast drugi z niezidentyfikowanych gatunków ostrożeni (próbka 11) okazał się
chemicznie podobny do Cirsium arvense (L.) Scop. we wszystkich zastosowanych układach
chromatograficznych, co zostało potwierdzone za pomocą parametru MS-SSIM. Natomiast
analiza PCA potwierdziła to podobieństwo w trzech układach: kolumna typu RP-18 (o
mniejszej średnicy ziaren), fenylowo-heksylowa i pentafluorofenylowa.
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Ponadto, potwierdzono podobieństwo (przy użyciu ,

i

) pomiędzy próbką 11 oraz:

Cirsium decussatum Janka (dla kolumny pentafluorofenylowej i fenylowo-heksylowej),
Cirsium eriophorum (L.) Scop. (dla kolumny typu RP-18 o średnicy ziaren 2,6 μm), Cirsium
erisithales (Jacq.) (dla kolumny typu RP-18, 5 μm). Natomiast, biorąc pod uwagę miary
odległości (odległość Euklidesowa, Manhattan, Czebyszewa), podobieństwo pomiędzy
następującymi gatunkami ostrożeni zostało potwierdzone: próbka 11 oraz Cirsium vulgare
(Savi.) Ten., próbka 12, Cirsium eriophorum (L.) Scop., Cirsium arvense (L.) Scop. (dla
kolumn pentafluorofenylowej, fenylowo-heksylowej oraz RP-18, 2,6 μm); próbka 11 oraz
Cirsium decussatum Janka, próbka 12, Cirsium arvense (L.) Scop. (dla kolumny typu RP-18,
5 μm).
W kolejnej pracy [H-II] przeprowadziłam analizę trzydziestu dziewięciu gatunków
mchów, zebranych ze stanu naturalnego, jak również z domowego akwarium. Rośliny z
gatunku Bryophyta (trzydzieści mchów lądowych oraz dziewięć mchów wodnych) poddano
24-godzinnej maceracji etanolem, a następnie 15-minutowej ekstrakcji wspomaganej
ultradźwiękami. Po przesączeniu, materiał roślinny ponownie został zalany etanolem i
poddany 15-minutowej ekstrakcji ultradźwiękami. Otrzymane ekstrakty połączono i
odparowano przy użyciu wyparki próżniowej, a następnie liofilizowano. Otrzymane liofilizaty
rozpuszczono w odpowiedniej ilości etanolu. Wybrane substancje wzorcowe (flawonoidy,
kwasy fenolowe) były analizowane metodą HPLC (kolumna RP-18, Kinetex) techniką elucji
gradientowej. Najlepszą selektywność rozdzielenia wzorców otrzymano dla fazy ruchomej
składającej się z acetonitrylu, wody oraz kwasu mrówkowego (gradient 5-100%). Uzyskane
ekstrakty badanych mchów były analizowane w tym samym układzie chromatograficznym.
Obecność wzorców była potwierdzana w oparciu o wartości czasów retencji oraz zgodności
widm UV-VIS (współczynnik korelacji spektrum r > 0,95 i dodatkowo kształt widma).
Potwierdzono obecność następujących wzorców: kwasu rozmarynowego dla Climacium
dendroides (czas retencji tR = 11,64 min, r > 0,9918), orientyny dla Thiudium philibertii (czas
retencji tR = 7,28 min, r > 0,9970), kwasu kawowego dla Pseudoscleropodium purum (czas
retencji tR = 5,52 min, r > 0,9994), kwasu chlorogenowego dla Monosolenium tenerum (czas
retencji tR = 4,96 min, r > 0,9999) oraz 4-glikozydu luteoliny dla Taxiphyllum sp. (czas
retencji tR = 11,11 min, r > 0,9901).
Jednowymiarowe chromatogramy otrzymane przy długości fali 280nm były
eksportowane do plików tekstowych (ASCII), a następnie wstępnie przetwarzane przy użyciu
programu SpecAlign (wersja 2.4.1). Chromatogramy były odszumiane za pomocą filtra S-G.
Linia podstawowa była wyznaczana metodą średniej ruchomej, natomiast proces zestrajania
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(wyrównywania) chromatogramów przeprowadzono przy użyciu wyrównania rekurencyjnego
za pomocą algorytmu szybkiej transformaty Fouriera. Synchronizacja była wykonana z
maksymalnym przesunięciem równym 10.
W celu porównania składu chemicznego analizowanych ekstraktów, otrzymane wyniki
poddano analizie PCA. Dane eksperymentalne przedstawiono w postaci macierzy, gdzie
liczba wierszy odpowiadająca liczbie przypadków była wyższa od liczby kolumn,
odpowiadającej liczbie ich parametrów. Dlatego też graficzny obraz analizy PCA
przedstawiłam w postaci wykresów PC2 s. PC3. W wyniku tej analizy zaobserwowałam
podział analizowanych próbek na trzy grupy, pierwsza, obejmująca dwadzieścia mchów
lądowych, pochodzących z jednego źródła, druga, zawierająca dziesięć mchów lądowych z
innego źródła, oraz trzecia grupa, składająca się z dziewięciu mchów akwariowych.
Największe podobieństwo pomiędzy próbkami zaobserwowano w drugiej grupie mchów
lądowych oraz w grupie mchów wodnych. Zauważyłam również pewne odchylenia,
mianowicie punkt odpowiadający Plagiothecium curvifolium wyraźnie odbiegał od innych z
tej grupy (21-30), kolejny punkt Monosolenium tenerum również różnił się od pozostałych
gatunków z tej grupy, ale nie aż tak wyraźnie. W przypadku trzeciej grupy punkty były
bardziej rozproszone, co wskazywało na większe zróżnicowanie chemiczne pomiędzy tymi
gatunkami.
Aby potwierdzić podobieństwo pomiędzy analizowanymi próbkami przeprowadziłam
również analizę klasterową, opierając się na wartościach współczynnika korelacji Pearsona.
Najwyższą wartość współczynnika korelacji otrzymano dla grupy mchów wodnych ( > 0,9),
nieco niższą wartość ( > 0,7) dla mchów lądowych z drugiej grupy oraz najniższą ( > 0,6)
dla pierwszej grupy mchów lądowych.
Podsumowując, zastosowanie analizy PCA oraz analizy klasterowej do oszacowania danych
chromatograficznych było dobrym narzędziem do analizy podobieństwa pomiędzy
wybranymi gatunkami mchów.
Metodę HPLC fingerprint sprzężoną z PCA zastosowałam również do analizy olejków
uzyskanych z wybranych gatunków mięt [H-III]. Jak podaje literatura, olejki eteryczne
analizowane były głównie metodą chromatografii gazowej [Omar, 2012; Filippi, 2013; Turek,
2013], ale również metodą HPLC [Hamdy Roby, 2013; Proestos, 2013]. Badane olejki
miętowe były wcześniej poddane również analizie fingerprint przy użyciu chromatografii
gazowej GC-MS [Hawrył, 2015]. Natomiast celem moich badań było utworzenie „odcisków
palca” olejków dwunastu gatunków i odmian mięt metodą HPLC. Olejki z dziesięciu
gatunków i odmian mięt (Ogród Botaniczny, UMCS, Lublin) i dwóch gatunków rosnących w
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stanie naturalnym otrzymano stosując destylację z parą wodną przy użyciu aparatu Derynga
przez 3 godziny od kondensacji pierwszej kropli.
Osiem substancji wzorcowych (mentofuran, linalol, γ-terpinen, farnezen, karwon,
pulgeon, cis-jasmon i limonen) analizowano metodą HPLC-DAD przy użyciu trzech kolumn
chromatograficznych, pentafluorofenylowej oraz dwóch rodzajów kolumn typu RP-18 z
zastosowaniem elucji gradientowej. Najlepszą selektywność rozdzielenia uzyskano przy
użyciu 60 minutowego gradientu z zastosowaniem dwóch typów eluentów: mieszaniny
metanolu i wody oraz mieszaniny acetonitrylu i wody (5-100%). 10% ksylenowe roztwory
olejków miętowych z wybranych gatunków mięt (Mentha piperita L, M. arvensis L, M.
longifolia L, M. spicata, i M. suaveolens) analizowano w takich samych warunkach
chromatograficznych.

Najlepsze

rozdzielenie

pików

uzyskano

dla

kolumny

pentafluorofenylowej i fazy ruchomej, składającej się z acetonitrylu i wody oraz RP-18
(Kinetex) i eluentu, składającego się z metanolu i wody. Obecność substancji wzorcowych w
olejkach z różnych gatunków mięt została potwierdzona na podstawie czasów retencji oraz
widm UV. Wszystkie analizowane wzorce były obecne w olejku z Mentha piperita (odmiana
Perpeta), Mentha spicata (odmiana Crispa) i M. piperita (odmiana Czarnolistna).
Otrzymane chromatogramy były eksportowane do programu Excel, wartości
otrzymane przy dugości fali 220nm były przedstawione w postaci macierzy składającej się z
12 kolumn i 9001 wierszy. Otrzymaną macierz danych eksperymentalnych poddano obróbce
przy użyciu programu SpecAlign (wersja 2.4.1). Chromatogramy były odszumiane przy
użyciu filtra S-G, natomiast linia bazowa była określana metodą średniej ruchomej. Proces
zestrajania chromatogramów przeprowadzono przy użyciu wyrównania rekurencyjnego za
pomocą szybkiego algorytmu przekształcania Fouriera. Synchronizacja była wykonana z
maksymalnym przesunięciem równym 10. Otrzymane dane były eksportowane do programu
Excel i utworzono z nich macierz korelacji. Analizę podobieństwa przeprowadzono przy
użyciu PCA za pomocą programu PopTools [Hood, 2010] oraz wybranej miary podobieństwa
– współczynnika korelacji Pearsona.
Analiza podobieństwa pomiędzy dwoma gatunkami mięt (Mentha longifolia),
zebranymi ze stanu naturalnego w różnym czasie, potwierdziła chemiczne podobieństwo
pomiędzy nimi (otrzymano wysokie wartości współczynnika korelacji Pearsona,
dla kolumny C18 Kinetex oraz

= 0,9142

= 0,9284 dla kolumny C18 Symmetry, punkty

odpowiadające tym próbkom na wykresach zależności PC1 s. PC2 były położone blisko
siebie). Ponadto potwierdzono podobieństwo między próbkami M. arvensis L. and M. spicata
L. (z Ogrodu Botanicznego) w przypadku następujących układów chromatograficznych: C18
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Kinetex i metanol–woda ( = 0,9824), C18 Kinetex i acetonitryl–woda ( = 0,9873) oraz C18
Symmetry i acetonitryl–woda ( = 0,9303). Analiza chemometryczna potwierdziła również
chemiczne podobieństwo pomiędzy M. spicata odmiana Crispa i M. spicata L ( = 0,9366)
oraz pomiędzy M. piperita L. (producent 3) i M. piperita odmiana Zgadka ( = 0,9363).
Otrzymane rezultaty potwierdziły, że zastosowana metoda HPLC sprzężona z
wybranymi technikami chemometrycznymi jest odpowiednia do analizy typu fingerprint oraz
analizy podobieństwa wybranych gatunków mięt.
Tworzenie chromatograficznych „odcisków palca” było celem mojej kolejnej pracy, w
której przeprowadziłam analizę HPLC-DAD w odwróconym układzie faz czternastu odmian
ziela krwawnika (Achillea) [H-IV]. Ekstrakcję substancji roślinnych, uzyskanych z Ogrodu
Botanicznego (UMCS, Lublin), przeprowadzono za pomocą aparatu Soxhleta oraz dwóch
rozpuszczalników, najpierw dichlorometanu, a następnie metanolu. Uzyskane metanolowe
ekstrakty oraz mieszaninę wzorców (kwasy - chlorogenowy, para-kumarowy, trans-ferulowy
i wanilinowy oraz kemferol, luteolina, naryngenina, naryngina, kwercetyna, rutyna)
analizowano stosując elucję gradientową z użyciem kolumny typu RP-18 Kinetex oraz fazy
ruchomej, składającej się z mieszaniny metanolu, wody i 0,1% kwasu mrówkowego. W tym
układzie wybrana mieszanina wzorców kwasów fenolowych i flawonoidów najlepiej się
rozdzieliła. Analizę przeprowadziłam w gradiencie 45 minutowym, przy wzrastającym
stężeniu metanolu od 5 – 85% w temperaturze 30oC. Obecność substancji wzorcowych w
analizowanych metanolowych ekstraktach ziela krwawnika była potwierdzana w oparciu o
wartości czasów retencji oraz porównywanie widm UV-VIS (współczynnik korelacji > 0,95
oraz kształt widma). Dla wszystkich analizowanych odmian krwawnika potwierdzono
obecność narynginy oraz kwasów para-kumarowego i wanilinowego.
Surowe dane chromatograficzne były eksportowane jako pliki tekstowe (ASCII) i
otworzone w Excelu. Wartości czasów retencji oraz absorbancji zostały przedstawione w
postaci macierzy danych, składającej się z 14 kolumn i 6751 wierszy oraz zapisane w
formacie cs . Otrzymane dane zostały otwarte w programie SpecAlign (wersja 2.4.1) i
przeprowadzono wstępną obróbkę chromatogramów. Pierwszym etapem było wygładzanie za
pomocą filtru S-G, odszumianie (Symmlet 8), a następnie odjęcie tła. Kolejnym krokiem był
proces zestrajania, przeprowadzony za pomocą algorytmu RAFFT z maksymalnym
przesunięciem równym 5. Chromatogramy zostały podzielone na segmenty, a następnie
zsynchronizowane z wybranym chromatogramem odniesienia. Otrzymane dane były
eksportowane w formacie csv do programu Excel, gdzie utworzona została macierz korelacji.
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Chemiczne podobieństwo analizowanych próbek oszacowano przy zastosowaniu
współczynnika korelacji Pearsona, współczynnika podobieństwa Jaccarda oraz odległości
Euklidesowej. Wyniki uzyskane dla każdej zastosowanej miary podobieństwa przedstawiono
w postaci dendrogramów. Na podstawie dendrogramu otrzymanego w oparciu o parametr
Jaccarda można stwierdzić, że najwyższe wartości tego parametru (świadczące o najwyższym
podobieństwie między próbkami) uzyskano dla następujących grup odmian krwawnika: A.
asiatica Serg.i A. filipendulina Lam. ‘Parker’s Variety’; A. setacea Waldst. et Kit., A. stricta
Gremli, A. sudetica Opiz.
Na

podstawie

wysokich

wartości

współczynnika

korelacji

Pearsona

( >0,95),

przedstawionych również w formie dendrogramu, potwierdzono podobieństwo pomiędzy
następującymi odmianami Achillea: A. pannonica Scheele, A. sudetica Opiz i A. filipendulina
Lam.; A. asiatica Serg., A. ptarmica L. subsp. Ptarmica i A. salicifolia Besser.
Kolejny dendrogram utworzono w oparciu o wartości parametru odległości Euklidesowej,
którego niska wartość wskazuje na podobieństwo między próbkami. Najniższe wartości
uzyskano dla A. pannonica Scheele i A. sudetica Opiz oraz dla A. asiatica Serg. i A.
filipendulina Lam.
Aby potwierdzić podobieństwo pomiędzy próbkami przeprowadziłam analizę PCA,
której graficznym obrazem były wykresy korelacyjne dla dwóch pierwszych składowych,
PC1 vs. PC2. Bliskie sąsiedztwo wektorów odpowiadających analizowanym próbkom,
potwierdziło, że dane odmiany są do siebie podobne. Wektory położone blisko siebie
odpowiadały następującym grupom analizowanych roślin: A. ageratum L. i A. filipendulina
Lam. ‘Parker’s Variety’; A. filipendulina Lam., A. pannonica Scheele i A. sudetica Opiz oraz
A. asiatica Serg. i A. stricta Gremli.
Zastosowana procedura chromatograficzna oraz chemometryczna pozwoliła na szybką
i nieskomplikowaną analizę złożonych próbek roślinnych w celu określenia podobieństw i
różnic pomiędzy odmianami tego samego gatunku. Otrzymane profile fitochemiczne
ekstraktów z ziela krwawnika mogą zasilić bazę danych i być wykorzystane w badaniach
fitochemicznych oraz chemotaksonomicznych.
3.3.1.2.2. TLC i HPTLC fingerprint [H-V – H-VIII]
Analizę złożonych próbek można również przeprowadzić prostszą i tańszą metodą
chromatograficzną, jaką jest chromatografia cienkowarstwowa. Aby uzyskać „odciski palca”
różnych gatunków roślin, przy zastosowaniu właśnie tej metody, należy przeprowadzić szereg
czynności związanych z obróbką wstępną skanów lub zdjęć rozwiniętych chromatogramów
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cienkowarstowych. Cały ten proces opisałam we wprowadzeniu. Aby potwierdzić
użyteczność zastosowanych procedur chromatografii cienkowarstwowej w połączeniu z
wybranymi technikami chemometrycznymi zastosowałam je do analizy w większości tych
samych surowców roślinnych, które analizowałam metodą HPLC. Jak podaje literatura,
również i chromatografia cienkowarstwowa z obróbką obrazów w sprzężeniu z chemometrią,
okazała się dobrym narzędziem do wstępnej identyfikacji, analizy podobieństwa oraz
standaryzacji materiału roślinnego czy też próbek z żywności [Tian, 2009; Risti oje ić, 2014;
2017; Milojko ić Opsenica, 2016]. Nowością w moich pracach było utworzenie „odcisków
palca” wybranych gatunków roślin (ostrożenie, krwawniki, mchy), które nie były wcześniej
analizowane pod tym kątem. Ponadto, analiza podobieństwa pomiędzy badanymi odmianami
wybranych gatunków roślin była poszerzona o różne miary podobieństwa.
Przeprowadziłam analizę TLC dwunastu gatunków ostrożeni (dziesięć gatunków z
Ogrodu Botanicznego i dwa ze stanu naturalnego), które były poddane procesowi ekstrakcji
przy użyciu aparatu Soxhleta oraz dichlorometanu i metanolu jako rozpuszczalników [H-V].
Wybrane

substancje

wzorcowe

(naryngina,

apigenina,

rutyna,

kwasa

kawowy i

chlorogenowy), a następnie ekstrakty metanolowe były poddane analizie przy użyciu dwóch,
wcześniej zoptymalizowanych, układów chromatograficznych. Pierwszy stanowił żel
krzemionkowy (adsorbent) oraz eluent o składzie octan etylu/kwas mrówkowy/kwas
octowy/woda w stosunku 12/1,5/1,5/4 ( / ), natomiast drugi układ to faza stacjonarna typu
RP-18 oraz dwie fazy ruchome, pierwsza o składzie 5% (v/v) wodny roztwór kwasu
mrówkowego/metanol (70/30, / ) i druga o tym samym składzie, ale w innych proporcjach:
50/50, v/v. W przypadku fazy typu RP-18 zastosowano rozwijanie dwukrotne. Po rozwinięciu
i wysuszeniu płytki były spryskiwane odczynnikiem Naturstoffa i wizualizownae przy
długości fali 366 nm. Następnie wykonano zdjęcia płytek (za pomocą aparatu cyfrowego),
które poddano procesowi obróbki wstępnej (odszumianie, odjęcie tła, wyznaczenie linii
bazowej, wyrównywanie) przy pomocy programu ImageJ (1.49s). Otrzymane zdjęcia płytek
RP-18 poddano obróbce polegającej na wycięciu dwunastu ścieżek o takich samych
rozmiarach, które złożono w stos. Aby pozbyć się szumów (wynikających z nierówności
płytki, nierównomiernego spryskania odczynnikiem) zastosowano pewne algorytmy
redukujące ich poziom. Pierwszym zastosowanym był filtr S–G (z szerokością okna: 6 oraz
stopniem wielomianu: 3). Aby wyeliminować drobne nierówności plamek w poziomie
(prostopadle do kierunku rozwijania) wykorzystano wyrównanie w poziomie (ang. horizontal
equalization, HE). Następnie, na podstawie uzyskanych ścieżek i przy pomocy
odpowiedniego makra, uzyskano chromatogramy, które poddano dalszej obróbce.
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Wyznaczono linię bazową i odjęto tło z wykorzystaniem iteracyjnego algorytmu „Fill peaks”.
W tej pracy zastosowano następujące parametry: szerokość lokalnego okna - 100 pikseli,
wartość iteracji - 150.
Uzyskane dane z chromatogramów przedstawiono w postaci macierzy (12 kolumn
i 1954 wierszy), którą zapisano w formacie cs . W celu wyznaczenia chromatogramu
odniesienia (target) obliczono współczynniki korelacji pomiędzy ścieżkami w stosie oraz ich
średnią wartość. Na podstawie wyników dokonano wyboru próbki, posiadającej najwyższy
średni współczynnik korelacji.
Proces zestrajania chromatogramów wykonano przy użyciu algorytmu RAFFT, przy
maksymalnym przesunięciu równym 20 względem próbki odpowiadającej Cirsium vulgare.
Uzyskane dane eksportowano do Excela w formacie csv, gdzie utworzono macierz korelacji.
Plik ten przekształcono w plik tekstowy i wczytano w programie ImageJ, który przekształcił
go w 32-bitowy stos. Podobny schemat postępowania zastosowano w przypadku płytek z
żelem krzemionkowym. Przy procesie zestrajania chromatogramem wzorcowym był
chromatogram odpowiadający Cirsium arvense.
Obecność substancji wzorcowych potwierdziłam na podstawie współczynnika RF oraz
barw plamek. W układzie z żelem krzemionkowym, we wszystkich analizowanych próbkach
potwierdzono obecność kwasu kawowego i chlorogenowego. Apigenina występowała w C.
acaule Scop., C. erisithales (Jacq.) Scop., C. canum (L.) All., C. pannonicum (L.fil.) Link, C.
eriophorum (L.) Scop oraz w jednym z gatunków zebranych ze stanu naturalnego, natomiast
obecność rutyny potwierdzono w następujących odmianach ostrożenia: C. acaule Scop., C.
rivulare (Jacq.) All, C. erisithales (Jacq.) Scop, C. arvense (L.) Scop., C. canum (L.) All, C.
pannonicum (L.fil.) Link.
W przypadku układu z fazą typu RP-18 otrzymałam takie same rezultaty. Jedyną różnicą była
obecność rutyny w C. helenoides (L.) Hill, a nie w C. arvense (L.) Scop., jak to miało miejsce
w przypadku żelu krzemionkowego.
W celu porównania pod względem składu chemicznego analizowanych odmian
ostrożeni wykorzystałam wskaźniki podobieństwa (współczynnik korelacji Pearsona współczynnik determinacji -

oraz współczynnik kongruencji –

,

) oraz miary

dystansu - odległość Euklidesowa, Czebyszewa oraz Manhattan, a także miarę podobieństwa
MS-SSIM. Porównanie podobieństwa przeprowadzono przed i po procesie zestrajania. W
przypadku żelu krzemionkowego najwyższe wartości
najwyższe wartości

(

( > 0,9) otrzymano w 6 przypadkach,

> 0,9) w 4 przypadkach, a najwyższe wartości współczynnika
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> 0,9) w 11 przypadkach. We wszystkich przypadkach wartości tych

parametrów były wyższe dla danych po procesie zestrajania.
Najniższe wartości odległości Euklidesowej uzyskano dla większości próbek przed procesem
zestrajania, natomiast wartości po zestrajaniu były niewiele wyższe. Wartości odległości
Manhattan i Czebyszeva były niższe dla danych po procesie zestrajania w porównaniu z
danymi po tym procesie. W przypadku zarówno żelu krzemionkowego jak i fazy typu RP-18
wartości MS-SSIM były zróżnicowane po procesie zestrajania.
W oparciu o wartości miar podobieństwa i dystansu uzyskanych przed i po procesie
zestrajania, stwierdziłam, że proces ten był niezbędny przy wstępnej obróbce danych.
W celu potwierdzenia podobieństwa pomiędzy analizowanymi odmianami Cirsium
zastosowałam również analizę PCA. Otrzymano dwie macierze korelacji, jedna dla żelu
krzemionkowego składała się z 12 kolumn i 1880 wierszy, natomiast dla fazy typu RP-18 z
12 kolumn i 1954 wierszy. Dane do tej analizy były umieszczone w tabeli, w której liczba
wierszy była większa od liczby kolumn i dlatego wykreowano wykresy zależności wartości
własnych (ang. eigen ectors) EV2 vs. EV3.
Jednym z celów analizy podobieństwa (miary podobieństwa, PCA) była próba
identyfikacji nieznanych gatunków ostrożeni, w oparciu o bazę „odcisków palca”
zidentyfikowanych gatunków, uzyskanych w moich badaniach. Podobieństwo jednego z nich
do Cirsium arvense (L.) Scop. zostało potwierdzone za pomocą ,

i

, dystansu

Czebyszeva oraz MS-SSIM dla układu z żelem krzemionkowym. Natomiast dla układu z fazą
RP-18 podobieństwo między tymi próbkami zostało potwierdzone za pomocą miary
Manhattan oraz MS-SSIM. Natomiast druga nieznana odmiana ostrożenia wykazywała
podobieństwo do Cirsium rivulare, co zostało potwierdzone dla obydwu układów
chromatograficznych (żel krzemionkowy i RP-18) przy użyciu wszystkich zastosowanych
miar dystansu (odległość Euklidesowa, Manhattan i Czebyszev) oraz MS-SSIM.
Wyniki przeprowadzonej analizy PCA również potwierdziły podobieństwo między tymi
próbkami (pierwszy nieznany gatunek i Cirsium arvense (L.) Scop. oraz drugi nieznany
gatunek i Cirsium rivulare) dla obydwu układów chromatograficznych, co zostało
zobrazowane na wykresach EV2 s. EV3, na których punkty odpowiadające opisanym parom
próbek leżą blisko siebie.
Metanolowe ekstrakty z ostrożeni były również poddane wstępnej ocenie ich
zdolności do zmiatania wolnych rodników, przy użyciu metanolowego roztworu DPPH (2,2difenylo-1-pikrylohydrazyl). Płytki chromatograficzne (żel krzemionkowy oraz adsorbent
typu RP-18), rozwinięte przy użyciu wcześniej wymienionych faz ruchomych i wysuszone,
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były następnie spryskiwane odczynnikiem DPPH. Jak można było się spodziewać, aktywność
antyoksydacyjną potwierdzono dla wszystkich analizowanych metanolowych ekstraktów
rodzaju Cirsium, ze względu na obecność związków aktywnych biologicznie (kwasów
fenolowych i flawonoidów).
Jak wiadomo, rozdzielenie substancji zawartych w złożonych próbkach (m.in.
ekstraktach roślinnych) jest często trudne lub wręcz niemożliwe. Dlatego, aby uzyskać lepsze
rozdzielenie składników, można stosować chromatografię cienkowarstwową dwukierunkową.
Metanolowe ekstrakty ostrożeni poddałam więc również analizie metodą dwukierunkowej
chromatografii cienkowarstwowej (2D-TLC) przy użyciu adsorbentu typu RP-18 [H-VI].
Wybrane substancje wzorcowe (kwas kawowy i chlorogenowy oraz rutyna, naryngina i
apigenina) były analizowane przy użyciu dwóch faz ruchomych (niewodnej i wodnej): 2butanon/toluen/kwas octowy (4,5/5/0,5, v/v) - I kierunek rozwijania oraz metanol/woda/kwas
mrówkowy (4/5/1, / ) – II kierunek rozwijania, gdzie uzyskano najlepsze ich rozdzielenie
Następnie, metanolowe ekstrakty z ostrożeni były również analizowane w tych samych
warunkach. Po rozwinięciu i wysuszeniu płytki były derywatyzowane odczynnikiem
Naturstoffa. Zdjęcia płytek otrzymane za pomocą aparatu cyfrowego były poddawane
wstępnej obróbce przy użyciu programu ImageJ (wersja 1.49 s). Uzyskane obrazy zostały
zebrane i zapisane w formacie JPG. Ze względu na obecność niewielkich defektów na
zdjęciach, najpierw były one retuszowane, a następnie wygładzone za pomocą alorytmu S-G
(połowa szerokości okna – 30, stopień wielomianu – 3). Odjęcie tła wykonano z
zastosowaniem algorytmu „toczącej się kuli” (zoptymalizowany promień był równy 200
pikselom). Następnie kolory przetwarzanych obrazów zostały odwrócone, a same obrazy
zmniejszone do rozmiaru 2000 x 2000 i zebrane w stos.
Niestety, współrzędne maksimów plamek odpowiadających odpowiednim składnikom nie
były zawsze takie same, w związku z tym niemożliwa była automatyzacja analizy fingerprint
oraz PCA. Wszystkie obrazy były zestrajane, a następnie wybrano chromatogram wzorcowy
(target), który charakteryzował się obecnością takich samych plamek w porównaniu z innymi.
W tym przypadku był to chromatogram dla C. arvense (L.) Scop. Następnie wszystkie
pozostałe obrazy były zestrajane przy pomocy dodatku bUnwarpJ dla programu ImageJ.
Otrzymane obrazy przedstawiono w projekcji 3D, aby pokazać podobieństwa i różnice
pomiędzy analizowanymi odmianami ostrożeni.
Rozmiary wszystkich otrzymanych obrazów zredukowano do 500 x 500 pikseli, a następnie
zmieniono format obrazów z 8 na 32 bity. Kolejnym krokiem było centrowanie oraz
normalizowanie do odchylenia standardowego. Otrzymane w ten sposób stosy obrazów
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poddano wektoryzacji i analizie PCA przy pomocy zmodyfikowanego dodatku MSA_514 do
ImageJ [Bonnet, 2016].
Po wstępnej obróbce otrzymano zdjęcia 2D-TLC fingerprint dla analizowanych
odmian Cirsium, na których widocznych było 20 punktów, które odpowiadały 5 znanym
substancjom wzorcowym oraz 15 niezidentyfikowanym substancjom. Obecność substancji
wzorcowych (kwas kawowy i chlorogenowy, apigenina, naryngina i rutyna) zostały
zidentyfikowane na podstawie ich współczynników retencji, uzyskanych dla dwóch układów
chromatograficznych. Na zdjęciach wszystkich badanych ostrożeni zaobserwowano obecność
kwasu chlorogenowego, rutyna była obecna na wszystkich chromatogramach oprócz C.
acaule Scop. Kwas kawowy był obecny we wszystkich gatunkach oprócz C. helenoides (L.)
Hill, natomiast obecność apigeniny potwierdzono również dla wszystkich gatunków oprócz
C. pannonicum (L. fil.) i C. eriophorum (L.) Scop. Podobnie naryngina była obecna we
wszystkich próbkach oprócz C. canum (L.) All.
Analizę PCA przeprowadzono dla macierzy danych, w której liczba wierszy była
większa niż liczba kolumn, dlatego też wyniki analizy PCA przedstawiono w postaci
wykresów dla wektorów własnych, EV2 s. EV3. Na podstawie otrzymanych wykresów
stwierdzono, że wektory własne odpowiadające trzem pierwszym próbkom (C. acaule Scop.,
C. rivulare (Jacq.) All., C. erisithales (Jacq.) Scop.) są położone blisko siebie, co potwierdza
chemiczne podobieństwo pomiędzy nimi. Kolejne dwie pary próbek, odpowiadające C.
vulgare (Savi) Ten. i C. arvense (L.) Scop. oraz C. helenoides (L.) Hill i C. canum (L.) All.,
również były położone obok siebie, co świadczy o podobieństwie między odmianami w
każdej z tych par.
Reasumując, zastosowana technika 2D-TLC do analizy typu fingerprint złożonych
próbek jest bardziej selektywna i umożliwia rozdzielenie próbek wieloskładnikowych.
Połączenie tej techniki z analizą PCA pozwoliło na porównanie chemicznego podobieństwa
pomiędzy analizowanymi roślinami.
Metodą chromatografii cienkowarstwowej analizowałam również 14 wybranych
odmian ziela krwawnika, opisanych wcześniej [H-VII]. Zastosowano w tym celu dwa typy
adsorbentów – żel krzemionkowy oraz fazę cyjanopropylową. Dichlorometanowe i
metanolowe ekstrakty były analizowane na żelu krzemionkowym z fazą ruchomą składającą
się z toluenu, octanu etylu i kwasu mrówkowego (5/4,9/0,1; v/v), natomiast odczynnikiem
derywatyzującym był aldehyd anyżowy. W przypadku fazy cyjanopropylowej zastosowano
dwa rodzaje faz ruchomych - niewodną i wodną. Pierwsza faza to mieszanina 2-propanolu i nheptanu (5/5,

/ ), gdzie odczynnikiem derywatyzującym był aldehyd anyżowy (dla
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ekstraktów dichlorometanowych) lub odczynnik Naturstoffa (dla ekstraktów metanolowych).
Druga zastosowana faza ruchoma składała się z metanolu i wody w stosunku 6/4 (v/v) dla
ekstraktów dichlorometanowych (odczynnik derywatyzujący to aldehyd anyżowy) lub w
stosunku 4/6 (v/v) dla ekstraktów metanolowych (derywatyzacja odczynnikiem Naturstoffa).
Płytki po wysuszeniu były fotografowane przy użyciu aparatu cyfrowego, a następnie
poddane obróbce wstępnej przy użyciu programu ImageJ (wersja 1.51k). Na początku
skorygowano perspektywę płytek na wykonanych zdjęciach, a następnie dostosowano do
odpowiedniego rozmiaru. Następnym krokiem było wycięcie ścieżek, odpowiadających
ekstraktom dichlorometanowym i metanolowym oraz zebranie ich w stos. W dalszej
kolejności przeprowadzono procesy wyrównania, rotacji o 90o oraz odwrócenie kolorów. W
celu pozbycia się szumów, wynikających z nierówności płytki czy nierównomiernego
spryskiwania odczynnikami, zastosowano na początku filtr S-G z szerokością okna równą 10
oraz stopniem wielomianu równym 3. Następnie odjęto tło oraz odwrócono kolory. W celu
wybrania chromatogramu odniesienia obliczono współczynniki korelacji pomiędzy ścieżkami
w stosie. W przypadku układu z żelem krzemionkowym „targetem” okazał się chromatogram
Achillea crithmifolia dla ekstraktów dichlorometanowych, a Achillea stricta dla
metanolowych. Dla układu z fazą cyjanopropylową i eluentem o składzie 2-propanol/n-heptan
chromatogram odniesienia odpowiadał A. salicifolia dla ekstraktów dichlorometanowych i
metanolowych. Również dla dwóch typów ekstraktów i układu z fazą cyjanopropylową z
eluentem metanol/woda (6/4; v/v) „targetem” był Achillea ageratum, a dla eluentu
metanol/woda (4/6; v/v) - Achillea sudetica. Następnie wszystkie dane były eksportowane do
programu Excel w formacie csv i utworzono macierz korelacji. Plik ten został
przekonwertowany na plik tekstowy i otworzony w programie ImageJ.
Ocenę chemicznego podobieństwa pomiędzy analizowanym odmianami krwawnika
przeprowadzono przy użyciu różnych miar podobieństwa ora analizy PCA.
Zastosowano następujące współczynniki podobieństwa: współczynnik korelacji Pearsona ( ),
współczynnik determinacji (

) i współczynnik kongruencji (

) oraz współczynniki

dystansu: odległość Euklidesowa, Manhattan i Czebyszewa. Na podstawie uzyskanych
wartości większości użytych wskaźników podobieństwa stwierdzono podobieństwo pomiędzy
A. asiatica Serg. i A. grandifolia (ekstrakty dichlorometanowe) w układzie z żelem
krzemionkowym i fazą cyjanopropylową. Ponadto potwierdzono podobieństwo pomiędzy A.
millefolium i A. asiatica Serg. na podstawie wartości wszystkich parametrów oprócz
odległości Manhattan. Chemiczne podobieństwo potwierdzono również dla A. crithmifolia
Waldst & Kit. i A. pannonica Scheele dla układu z fazą cyjanopropylową przy użyciu
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wszystkich miar podobieństwa oraz układu z żelem krzemionkowym przy zastosowaniu
wszystkich miar oprócz odległości euklidesowej i Manhattan. Wartości wszystkich miar
podobieństwa

oraz

odległości

Czebyszewa

potwierdziły

podobieństwo

pomiędzy

następującymi parami odmian krwawnika: A. crithmifolia Waldst & Kit. i A. filipendulina
Lam. “Parker’s Variety”; A. grandifolia i A. salicifolia; A. ageratum i A. salicifolia.
Chemiczne podobieństwo pomiędzy analizowanymi gatunkami Achillea było
potwierdzone za pomocą analizy PCA. W otrzymanej macierzy korelacji liczba kolumn
(próbek) była większa od liczby wierszy (parametrów), dlatego do utworzenia wykresów
posłużono się wartościami wektorów własnych (ang. eigen ector, EV). Wektor własny EV1
odpowiadający pierwszej głównej składowej (PC1) jest podobny dla każdej z analizowanych
próbek. Dlatego też, dla lepszego zilustrowania różnic pomiędzy analizowanymi próbkami,
posłużono się wykresami EV2

s. EV3. Bliskość położenia wektorów własnych,

odpowiadających odpowiednim próbkom, świadczy o podobieństwie między nimi. Na
podstawie otrzymanych wykresów potwierdzono podobieństwo pomiędzy A.grandifolia i A.
salicifolia; A.asiatica Serg. i A. sudetica Opiz; A. filipendulina Lam. “Parker’s Variety” i A.
stricta Gremli.
Reasumując, podobieństwo pomiędzy A. asiatica Serg. i A. sudetica Opiz oraz A.
grandifolia i A. salicifolia zostało potwierdzone przy użyciu zarówno miar podobieństwa jak i
PCA.
Dichlorometanowe i metanolowe ekstrakty z 20 gatunków mchów lądowych, które
analizowane były również metodą HPLC, poddano analizie przy użyciu chromatografii
cienkowarstwowej [H-VIII]. Zastosowałam dwa rodzaje układów chromatograficznych:
pierwszy z nich to żel krzemionkowy (faza stacjonarna) oraz faza ruchoma składająca się z
octanu etylu, kwasu mrówkowego, kwasu octowego i wody (proporcje odpowiednio
14,0/1,5/1,5/2,0; v/v), natomiast drugi układ składał się z adsorbentu niepolarnego (RP-18)
oraz eluentu złożonego z metanolu, wody i kwasu mrówkowego (7,0/2,5/0,5; v/v).
Rozwinięte chromatogramy cienkowarstwowe były spryskiwane odczynnikiem Naturstoffa, a
następnie wysuszone i sfotografowane. Otrzymane zdjęcia (w formacie JPG) poddano
procesowi wstępnego przetwarzania za pomocą programu ImageJ (wersja 1,49).
Przeprowadzono proces wygładzania przy użyciu algorytmu S-G (połowiczna szerokość okna
wynosiła 30, a stopień wielomianu 3), a następnie odjęto tło i odwrócono kolory. Następnie
uzyskane obrazy były wyrównywane (ang. warping) przy maksymalnym przesunięciu
równym 5. Wybrano również chromatogram odniesienia, którym był Sphagnum fimbriatum
Wils. Zestrajanie przeprowadzono przy użyciu bUnwarpJ – dodatku do ImageJ.
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W oparciu o eksperymentalne wartości otrzymane dla żelu krzemionkowego i fazy
typu RP-18, utworzono macierz korelacji, którą poddano analizie PCA. Na podstawie
wartości wektorów własnych narysowano wykresy EV2 vs. EV3.
Bliskie położenie punktów (odpowiadających analizowanym roślinom) na wykresach
potwierdza podobieństwo między nimi. Dla układu z żelem krzemionkowym potwierdzono
podobieństwo dla następujących mchów: Pseudoscleropodnium purum [Hedw.] Fleisch &
Broth I P. schreberi [Brid.] Mitt.; Rhytidiadelphus squarrosus [Hedw.] Warnst., Sphagnum
fimbriatum Wils. i S. palustre L.; H. lindbergii Mitt. i S. teres [Schimp.] Ångstr.; Polytrichum
commune Hedw. i R. triquetrus (Hedw.) Warnst.; O. montanum [Hedw.] Loeske, E. striatum
[Schreb ex Hedw.] Schimp. i Polustriella commutate [Hedw.] Ochyra; a także C. dendroides
[Hedw.] Web. & Mohr i P. juniperinum Hedw. Dla układu z RP-18 podobieństwo między
następującymi gatunkami mchów zostało potwierdzone: O. montanum (Hedw.) Loeske i E.
striatum (Schreb ex Hedw.) Schimp.; P. formosum (Hedw.) G. Sm. i P. commune Hedw.; S.
uncinata (Hedw.) Loeske i S. fimbriatum Wils.; T. philibertii Limpr. i P. purum (Hedw.)
Fleisch & Broth; D. scoparium Hedw. i P. schreberi (Brid.) Mitt.; a także P. juniperinum
Hedw. i P. undulatum (Hedw.) T. Kop.
W pracy tej analizowane próbki mchów poddane były również badaniu ich aktywności
cytotoksycznej przy użyciu linii komórkowych CCRF/CEM i CEM/C1. W przypadku linii
CCRF/CEM

najwyższą aktywność (wartość IC50 < 400 (μg/mL)) otrzymano dla:

Polytrichum commune Hedw. IC50 = 262,56 (μg/mL), Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske
IC50= 351,65 (μg/mL), a także Hypnum cuprsiforme Hedw. IC50 = 397,96 (μg/mL). Dla linii
komórkowych CEM/C1 najniższą wartość IC50 (najwyższą aktywność cytotoksyczną) (< 500
(μg/mL)) otrzymano dla Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske (IC50 = 332,60 (μg/mL)) i
Hypnum lindbergii Mitt. (IC50 = 459,06 (μg/mL)).
3.3.3. Wyznaczanie parametrów lipofilowości metodami chromatograficznymi (RPHPLC i RP-TLC) oraz obliczeniowymi w połączeniu z chemometrią
3.3.3.1.Wprowadzenie w tematykę badawczą
Aktywność biologiczna cząsteczki związku chemicznego związana jest bezpośrednio z
jego właściwościami chemicznymi i fizycznymi. Do opisu zależności struktura – aktywność
analizowanego związku można stosować wiele parametrów fizykochemicznych. Jednym z
nich jest parametr lipofilowości, opisujący zdolność związku do przenikania przez błony
biologiczne (błony komórkowe, barierę krew-mózg, struktury skóry). Lipofilowość to
najważniejszy czynnik determinujący zachowanie się związku chemicznego in vivo.
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charakteryzującym

lipofilowość

substancji

jest

logarytm

współczynnika podziału w układzie dwufazowym woda-rozpuszczalnik organiczny (

).

Parametr ten, jako standardowy deskryptor lipofilowości, jest powszechnie stosowany w
wielu modelach Ilościowej Zależności Struktura – Aktywność, QSAR (Quantitative Structure
- Activity Relationships), które służą do przewidywania farmakokinetyki i farmakodynamiki
działania leków [Fujita, 1964; Hansch 1964; Yano, 1986; Briciu, 2010].
Istnieje wiele metod oznaczania lipofilowości. Klasyczną metodą jest metoda
bezpośredniego wytrząsania w kolbie (ang. shake flask method), gdzie oznacza się podział
substancji w układzie dwufazowym n-oktanol-woda. Układ ten jest najprostszym i najbardziej
adekwatnym modelem biernej dyfuzji substancji przez błony biologiczne. Jest to jednak
metoda czasochłonna, ponadto trudne jest oznaczenie za pomocą tej metody m. in. substancji
powierzchniowo czynnych, metaloorganicznych, związków lotnych, substancji jonowych.
Dodatkowym problemem są zanieczyszczenia, rozdzielanie się faz oraz tworzenie się emulsji
[Kaliszan, 1987].
Obecnie

alternatywnymi

metodami

wyznaczania

lipofilowości

są

metody

chromatograficzne w odwróconym układzie faz, m. in. RP-HPLC [Pignatello, 2000; Hong,
1997; Musioł, 2009; Ilijaš, 2013], RP-TLC [Komsta, 2010; Rabtti, 2012; Margabandu 2010;
Casoni, 2009; Kepczyńska, 2007; Kowalska, 2012], mikroemulsyjna chromatografia
elektrokinetyczna (MEEKC) [Foteeva, 2011], chromatografia kolumnowa z immobilizowaną
sztuczną membraną (IAM) [Dąbrowska, 2011;

Barbato, 2007; Darrouzain, 2006],

chromatografia micelarna (BMC) [Dąbrowska, 2011; Stępnik, 2013].
W przypadku wysokosprawnej chromatografii cieczowej w odwróconym układzie faz
(RP-HPLC) chromatograficznym parametrem lipofilowości jest współczynnik retencji logkw,
który wyznacza się z równania [Snyder, 1979]:
(11)
gdzie

to współczynnik retencji analizowanej substancji dla określonego składu fazy

ruchomej,

jest to stężenie (wyrażone w postaci ułamka molowego)

organicznego w eluecie,

- nachylenie krzywej regresji,

rozpuszczalnika

(parametr lipofilowości) –

wartość współczynnika retencji dla czystej wody.
Czasami wpływ modyfikatora organicznego na retencję analizowanych związków nie jest
całkowicie liniowy. Wówczas zależność pomiędzy współczynnikiem retencji

a

stężeniem modyfikatora organicznego można przedstawić w formie równania kwadratowego
[Schoenmakers, 1978; Schoenmakers, 1981]:
(12)
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zostały opisane powyżej, natomiast

i

i

to współczynniki liczbowe.

Analogicznie, w przypadku chromatografii cienkowarstwowej w odwróconym układzie faz,
wartość parametru lipofilowości

wyznacza się z równania [Soczewiński, 1962]:
(13)

gdzie analogicznie

to współczynnik retencji analizowanej substancji dla określonego

składu fazy ruchomej,

(parametr lipofilowości) – wartość współczynnika retencji dla

jest to stężenie wyrażone w postaci ułamka molowego rozpuszczalnika

czystej wody,

organicznego i wody,

- nachylenie linii prostej.

Kolejnym wyznacznikiem lipofilowości może być parametr

[Jóźwiak, 2001; Valko, 1993;

Pyka, 2004]:
(14)
(15)
oznacza stosunek przecięcia do nachylenia według równań (11) i (13).

gdzie,
Parametr

to takie stężenie modyfikatora organicznego, przy którym wartość

jest

równa zero, tj. ilość rozpuszczonej substancji w fazie ruchomej i fazy stacjonarnej jest taka
sama ( = 1).
Istnieje również wiele metod obliczeniowych wyznaczania parametru logP, które
można podzielić na trzy grupy [Ghose, 1986, 1998; Moriguchi, 1992; Hou, 2003; Sakuratani,
2007; Nys, 1973, 1974]:
- metody oparte na fragmentach cząsteczek gdzie określonym fragmentom, tzn. atomom lub
grupom atomów, przyporządkowane są pewne doświadczalnie wyznaczone wartości, których
suma stanowi całkowitą wartość log P cząsteczki;
- metody atomowe, gdzie każdy atom charakteryzuje pewna stała - wkład w lipofilowość
cząsteczki, przy czym atomy tego samego typu, w zależności od konfiguracji, mają rożne
wartości stałych atomowych; sumowanie stałych atomowych prowadzi do wartości log P
cząsteczki jako całości;
- metody oparte na właściwościach całych cząsteczek, w których na podstawie obliczonych
kwantowo-mechanicznie energii solwatacji cząsteczki w fazie wodnej i organicznej wyznacza
się wartość log P.
Korzystając z odpowiednich programów komputerowych można obliczyć wartość
analizowanych związków, m. in.
chemistry.org),

,

(www.molinspiration.com),
,

,
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(www.vcclab.org), a także

obliczone za pomocą programu HyperChem 8,0

(HyperChemTM Release 8.0. for Windows Molecular Modeling System, Professional Version,
Hypercube Inc.) [Ghose, 1988;Viswanadhan, 1989] oraz

wyznaczone przy użyciu

ACD/Chem Sketch Freeware (http://www.acdlabs.com).
Otrzymane eksperymentalnie (m. in. metodą chromatograficzną) oraz obliczone
dla związków chemicznych (m. in. potencjalnych leków) mogą

teoretycznie parametry

być ze sobą korelowane, co wiąże się często z powstaniem obszernej macierzy korelacji, która
może być mało czytelna. Dlatego, pomocnym narzędziem do przejrzystego przedstawienia
otrzymanych wyników jest analiza PCA. W jej wyniku otrzymujemy graficzny obraz danych,
najczęściej jest to wykres dwóch pierwszych składowych, PC1 s. PC2.
3.3.3.2.Chromatograficzne badanie lipofilowości pochodnych tiosemikarbazydu w
połączeniu z analizą PCA [H-IX – H-XI] - omówienie wyników
Oprócz analizy związków bioaktywnych, jakimi są wtórne metabolity występujące w
surowcach

roślinnych,

zajmowałam

się

również

badaniem

lipofilowości

nowo

zsyntetyzowanych pochodnych tiosemikarbazydu (potencjalnych leków) przy użyciu metod
chromatograficznych. Analizowane związki były syntetyzowane w Zakładzie Chemii
Organicznej UM w Lublinie. Celem moich badań było wyznaczenie różnych parametrów
lipofilowości tych związków metodami chromatograficznymi oraz obliczeniowymi przy
użyciu różnych programów komputerowych. Ponadto, zamierzeniem moich badań, było
potwierdzenie

przydatności

wybranej

metody

chromatograficznej

do

wyznaczania

parametrów lipofilowości z zastosowaniem analizy PCA.
Celem pierwszej pracy z tego cyklu było zbadanie lipofilowości nowo zsyntetyzowanych
pochodnych tiosemikarbazydu oraz 1,2,4-triazolo-3-tionu przy użyciu układu, składającego
się z kolumny chromatograficznej typu RP-18 (Waters Symmetry) oraz dwóch faz
ruchomych, składających się z mieszaniny metanolu i wody (w proporcjach metanol/woda –
55/45, 60/40, 65/35, 70/30, 75/25 i 80/20 (v/v)) oraz acetonitrylu i wody (w proporcjach
acetonitryl/woda – 40/60, 45/55, 50/50, 55/45, 60/40, 65/35, 70/30, 75/25 i 80/20 (v/v)) [HIX]. Na podstawie uzyskanych wyników otrzymano liniowe zależności (11) pomiędzy
czasem retencji tych związków i stężeniem metanolu w wodzie (zastosowanej fazy
ruchomej). Natomiast w przypadku acetonitrylu (składnik drugiej fazy ruchomej), korelacje
nie były liniowe i zostały przedstawione w postaci równania kwadratowego (12). W obydwu
przypadkach wartość współczynnika korelacji dla tych zależności był wyższy od 0,99.
Podobne wyniki uzyskali Flieger i wsp. [Flieger, 2004] oraz Niewiadomy i wsp.
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[Niewiadomy, 1998]. Odmienne krzywe regresji świadczą o selektywnym wpływie
oddziaływań pomiędzy substancją analizowaną i fazą ruchomą oraz między fazą ruchomą i
stacjonarną na retencję analizowanych związków. Retencję analizowanej substancji w
odwróconym układzie faz można wyjaśnić tzw. efektem hydrofobowym [Hor áth, 1976],
który potwierdza zależność współczynnika retencji danej substancji od jej struktury
cząsteczkowej i hydrofobowości. Chromatograficzny parametr lipofilowości (
otrzymano techniką ekstrapolacji parametru

dla czystej wody w oparciu zarówno o

równanie liniowe (11), jak i kwadratowe (12). Inny parametr lipofilowości

otrzymano z

równania (14).
Wartości tych parametrów były zróżnicowane dla dwóch grup związków (pochodnych
tiosemikarbazydu, gdzie podstawowym szkieletem jest łańcuch i pochodnych triazolu, w
którym podstawą jest pierścień). Porównując konkretne wartości parametru
pochodnych obydwu grup (pochodna jodofenylowa, butylowa, etoksyfenylowa) można
stwierdzić, że wyższe wartości lipofilowości otrzymano dla pochodnej ze szkieletem
pierścieniowym.
Analizę PCA przeprowadzono w oparciu o macierz kowariancji po jej wcześniejszej
normalizacji. Porównano wartości własne (eigen ector) macierzy kowariancji oraz
skumulowane proporcje (ang. cumulative proportion) parametru retencji

. Otrzymane

wyniki wskazują, że 99,97% (dla układu metanol/woda) i 99,65% (dla układu
acetonitryl/woda) wariancji może być wyjaśnione przy użyciu dwóch pierwszych składowych
(PC1 i PC2). W oparciu o macierz kowariancji utworzono wykresy, przedstawiające udział
poszczególnych kolumn macierzy w wektory własne dwóch pierwszych składowych. Udział
pierwszego składnika (PC1) był w zasadzie na takim samym poziomie dla wszystkich kolumn
macierzy. Natomiast udziały wartości każdej kolumny macierzy wektorów własnych dla
drugiej głównej składowej (PC2) przedstawia się w sposób liniowy i współczynniki korelacji
dla tych zależności wynoszą: 0,9870 (dla układu z metanolem) i 0,9944 (dla układu z
acetonitrylem). Rezultaty te uzyskano dla wszystkich analizowanych związków oprócz
pochodnej morfolinowej tiosemikarbazydu. Jak wykazała analiza chromatograficzna związek
ten znacznie odbiegał od pozostałych, wartości współczynnika retencji dla tego związku nie
wzrastały liniowo wraz ze wzrostem stężenia modyfikatora organicznego. Wartości czasów
retencji były niskie i zbliżone do siebie, współczynnik korelacji był niski i wynosił 0,5727 dla
równania liniowego oraz 0,8106 dla równania kwadratowego.
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Kolejnym krokiem było utworzenie macierzy korelacji dla parametrów lipofilowości
analizowanych substancji obliczonych teoretycznie przy użyciu różnych programów
komputerowych (
,

,

,

,

,

,

,

,

,

) i wyznaczonych doświadczalnie

,

. Macierz korelacji utworzono dla wszystkich analizowanych
związków z wyjątkiem kwasu (5-difenylometylo-3-tiokso-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-4ylo)octowego. Jest to związek o dużej polarności i posiada właściwości kwasowe, otrzymane
wartości lipofilowości tej substancji były stosunkowo niskie. Ponadto analiza PCA oparta na
macierzy danych pokazała, że dwa główne składniki są wystarczające do wyjaśnienia 91,83%
wariancji, podczas gdy po usunięciu tego związku z obliczeń pierwsze dwa główne składniki
wyjaśniały 96,91% wariancji. Na podstawie tych rezultatów zdecydowano o usunięciu tej
substancji z obliczeń.
W oparciu o macierz korelacji wszystkich wyznaczonych parametrów lipofilowości
(obliczonych i wyznaczonych doświadczalnie) zaobserwowano wysoką korelację pomiędzy
oraz dla większości obliczonych parametrów (szczególnie dla

i

)

dla układu z metanolem, współczynnik korelacji dla tych zależności mieścił się w granicach
od 0,89 do 0,95. Natomiast w przypadku układu z acetonitrylem, otrzymano wysokie
współczynniki korelacji dla chromatografiicznych parametrów lipofilowości (

,

,

) i większości parametrów obliczonych. Wysoką wartość współczynnika

,

korelacji zaobserwowano dla zależności

vs.

(dla metanolu 0,95; dla

acetonitrylu 0,99). Otrzymane wyniki potwierdziły przydatność otrzymanych deskryptorów
do oszacowania lipofilowości pochodnych tiosemikarbazydu i 1,2,4-triazolo-3-tionu.
Reasumując, można stwierdzić, że metoda ta okazała się być odpowiednia do
oznaczenia lipofilowości nowo zsyntetyzowanych potencjalnych leków, pochodnych
tiosemikarbazydu i 1,2,4-triazolo-3-tionu.
Związki

te

były

również

przebadane

pod

kątem

ich

aktywności

przeciwdrobnoustrojowej względem bakterii Gram-dodatnich: Staphylococcus aureus ATCC
25923, Staphylococcus epidermidis ATCC 12228, Bacillus subtilis ATCC 6633, Micrococcus
luteus ATCC 10240; bakterii Gram-ujemnych: Escherichia coli ATCC 25922, Klebsiella
pneumoniae ATCC 13883, Proteus mirabilis ATCC 12453, Pseudomonas aeruginosa ATCC
9027; a także drożdży: Candida albicans ATCC 10231, Candida parapsilosis ATCC 22019.
Spośród

analizowanych

związków,

dwa

z

nich

(4-(4-bromofenylo)-1-

(difenyloacetylo)tiosemicarbazyd i 4-butylo-1-(difenyloacetylo)tiosemikarbazyd) wykazały
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umiarkowaną aktywność przeciwko M. luteus ATCC 10240, B. subtilis ATCC 663 z MIC
przy 100 mg/ml i marginalna aktywność przeciwko S. epidermis ATCC 12228, S. aureus
ATCC 25923 (MIC przy 400 mg/ml). Pochodna 4-jodofenylowa wykazywała marginalną
aktywność wobec wszystkich testowanych bakterii Gram-dodatnich.
Kolejna grupa związków, pochodnych tiosemikarbazydu oraz ich cyklicznych
analogów, była analizowana metodą RP-HPLC oraz RP-TLC [H-X]. W przypadku metody
RP-HPLC fazę stacjonarną stanowił adsorbent typu RP-18 (Waters Symmetry), natomiast
fazą ruchomą była mieszanina metanolu i wody w stężeniach 40-65% (v/v, co 5%). Natomiast
w przypadku analizy RP-TLC użyto płytek chromatograficznych pokrytych fazą typu RP-18
oraz mieszaniny metanolu i wody jako fazy ruchomej w stężeniach 45-80% (v/v, co 5%). Na
podstawie liniowych zależności współczynnika retencji analizowanych związków i stężenia
organicznego modyfikatora fazy ruchomej wg równań (11) i (13), wyznaczono ich
chromatograficzne parametry lipofilowości (

) metodą ekstrapolacji

(

dla czystej wody. Analizowane związki były podzielone na dwie grupy (analogi liniowe i
cykliczne) i w większości przypadków zauważono wpływ struktury na wartości

i

, były one wyższe dla grupy analogów cyklicznych. Ponadto wysokie lub niskie wartości
czy

były ściśle związane ze strukturą analizowanej cząsteczki w poszczególnych

grupach. I tak, wyższe wartości tych parametrów uzyskano dla związku z grupą fenylową czy
cykloheksylową, natomiast niższe wartości otrzymano dla związku z przyłączoną grupą
etylową. Różnice w wartościach lipofilowości zaobserwowano również przy porównywaniu
związków z łańcuchami węglowodorowymi o różnej długości, te z dłuższym łańcuchem
miały wyższą wartość tych parametrów. Liniowe zależności współczynników nachylenia ( ) i
przecięcia (

czy

) dla równań (11) i (13) potwierdziły, że zastosowana metoda

określania lipofilowości jest odpowiednia dla grup związków o podobnej budowie
(analogów), różniących się jednym lub dwoma podstawnikami. W tej pracy sprawdzono
również zgodność analizowanych związków z regułą pięciu Lipińskiego [Lipiński, 2001],
według której cząsteczki mają dobrą absorpcję i przenikanie przez błony biologiczne, gdy
posiadają w swojej strukturze mniej niż 5 wiązań wodorowych o charakterze donorowym (np.
–OH czy –NH), mniej niż 10 wiązań wodorowych o charakterze akceptorowym, ich masa
molowa jest mniejsza od 500, a wartości współczynnika podziału oktanol/woda (

są

mniejsze od 5. Otrzymane wyniki potwierdziły, że analizowane związki podlegają tej regule.
Analiza RP-HPLC i RP-TLC byłą również przeprowadzona w celu wyznaczenia
eksperymentalnych wartości współczynnika podziału oktanol-woda (
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analizowanych związków. Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o wytyczne OECD
[OECD, 2004], podobnie jak w innych pracach [Leśniewska, 2015; Rabtti, 2012]. Wybrano
osiem substancji wzorcowych (anilina, 2-hydroksychinolina, bromobenzen, naftalen,
propylobenzen, bifenyl, butylobenzen i pentylobenzen), których wartości współczynnika
podziału oktanol-woda (

) podane są w literaturze [OECD, 2004]. Jednocześnie,

poddano je analizie chromatograficznej w tych samych warunkach, w jakich analizowano
pochodne tiosemikarbazydu. Uzyskano liniowe zależności pomiędzy literaturowym
parametrem lipofilowości (

) a współczynnikiem retencji

(dla RP-HPLC) i

(dla RP-TLC).
W przypadku metody RP-HPLC najlepszą selektywność rozdzielenia otrzymano dla układu
metanol/woda (60/40, / ) i współczynnik retencji

substancji wzorcowych wyznaczono

właśnie w tym układzie. Dla tej korelacji otrzymano równanie
. Następnie wartości

dla badanych pochodnych tiosemikarbazydu

były podstawiane do tego równania i w ten sposób uzyskano współczynnik podziału oktanolwoda dla tych związków (

).

Podobnie, w przypadku metody RP-TLC, wybrano najbardziej selektywny układ –
metanol/woda (70/30,

/ ) i w tym układzie uzyskano współczynniki retencji (

analizowanych wzorców.

) dla

Otrzymano liniową zależność wg równania:
. Następnie wartości

podstawiane do tego równania i otrzymano współczynnik

pochodnych tiosemikarbazydu były
.

Kolejnym krokiem, niezbędnym do analizy QSAR [Rabtti, 2012], było wyznaczenie
liniowych zależności pomiędzy parametrami lipofilowości określonymi eksperymentalnie
(

) i obliczonymi teoretycznie przy użyciu różnych

oraz

programów komputerowych (
,

,

,

,

,

,

,

). W moich badaniach te zależności były tworzone indywidualnie dla

dwóch grup analizowanych substancji (pochodnych liniowych i cyklicznych). W przypadku
metody RP-HPLC wysokie wartości współczynnika korelacji uzyskano dla pochodnych
liniowych (0,8244 < r < 0,9808) w porównaniu z analogami cyklicznymi (0,6615 < r <
0,9456). Słabsze korelacje uzyskano przy zastosowaniu metody RP-TLC, gdzie
współczynniki korelacji mieściły się w granicach 0,7770 < r < 0,9795 dla analogów liniowych
i 0,6183 < r < 0,9030 dla pochodnych cyklicznych.
W celu bardziej przejrzystego przedstawienia zależności pomiędzy danymi
eksperymentalnymi oraz obliczonymi teoretycznie wykonano analizę PCA przy użyciu
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programu Statistica (wersja 8,0; StatSoft Inc. 2007). Wysoką korelację zaobserwowano dla
eksperymentalnych parametrów lipofilowości pochodnych tiosemikarbazydu (
czy

i

) oraz

i

obliczonych teoretycznie.

Otrzymane wyniki potwierdzają, że zastosowane metody są odpowiednie do wstępnego
oszacowania lipofilowości analizowanych potencjalnych leków.
Celem kolejnej pracy było opracowanie procedury analizy chromatograficznej w
połączeniu z techniką PCA pod kątem wyznaczenia różnych parametrów lipofilowości
kolejnej grupy związków syntetycznych [H-XI]. Wskaźniki lipofilowości siedemnastu
analizowanych związków, pochodnych tiosemikarbazydu, były wyznaczane doświadczalnie
(metodą

chromatograficzną)

i

teoretycznie

obliczane

przy

użyciu

programów

komputerowych. Do ich wyznaczenia zastosowałam układ z fazą RP-18 (Waters Symmetry)
oraz fazą ruchomą, składającą się z metanolu i wody (stężenie metanolu wzrastało od 45wyznaczono techniką ekstrapolacji

75%, v/v, co 5%). Parametr

dla czystej wody

przy użyciu równania liniowego (11). Siedem wzorców (anilina, benzen, bromobenzen,
naftalen, toluen, etylobenzen, 2-hydroksychinolina) było poddanych analizie RP-HPLC w
tych samych układach i również otrzymano
obliczenia

eksperymentalnej

w oparciu o równanie (11). W celu

wartości

dla

pochodnych

tiosemikarbazydu,

narysowano krzywą kalibracyjną dla substancji wzorcowych:
, gdzie wartości

były podane w literaturze [OECD, 2004], notomiast

otrzymano z równania (11). Po podstawieniu do tego równania wartości chromatograficznego
parametru

, uzyskano

dla siedemnastu pochodnych tiosemikarbazydu.

Ponadto obliczono parametry współczynnika podziału oktanol-woda przy użyciu różnych
programów komputerowych (

,

,

,

,

,

,

).

Kolejnym krokiem było porównanie parametrów lipofilowości otrzymanych
eksperymentalnie i obliczonych teoretycznie. Aby przedstawić te zależności utworzono
macierz korelacji, a następnie przeprowadzono analizę PCA. Do tej analizy badane związki
zostały

podzielone

na

benzylotiosemikarbazydu

dwie

grupy:

oraz

cykloheksylotiosemikarbazydu.

pierwszych

kolejnych

dziesięć

siedem

to

to

pochodne

4-arylo

i

44-

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że

najlepszą korelację dla pierwszej grupy związków (pochodne 4-benzylotiosemikarbazydu)
otrzymano dla parametru
cykloheksylotiosemikarbazydu)

, a dla drugiej grupy (pochodne 4-arylo i 4dla

parametru

,

w

obydwu

przypadkach

współczynnik korelacji był wyższy od 0,95. Analiza PCA potwierdziła wysoką korelację
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pomiędzy parametrami obliczonymi teoretycznie

,

z parametrami

wyznaczonymi doświadczalnie. Na wykresach zależności dwóch pierwszych składowych
(PC1

s. PC2) wektory odpowiadające skorelowanym wartościom były położone blisko

siebie. Uzyskane wyniki potwierdziły użyteczność zastosowanej techniki chromatograficznej
w połaczeniu z PCA do oszacowania lipofilowości analizowanych związków.
Jak wiadomo lipofilowość danej cząsteczki związana jest z jej aktywnością
biologiczną. Parametr

jest nie tylko wskaźnikiem przenikania czy dystrybucji leku, ale

również jest funkcją oddziaływania z miejscem docelowym (bioreceptorem).

Dlatego,

kolejnym celem tej pracy było określenie zależności pomiędzy lipofilowością a aktywnością
inhibicyjną

pochodnych

tiosemikarbazydu

wobec

bakteryjnych

topoizomeraz.

Przeanalizowano zależność pomiędzy wyznaczonymi doświadczalnie i obliczeniowo
parametrami

a IC50 i nie stwierdzono żadnych korelacji. Poszukiwano również

narzędzia badawczego do obliczeń logP przy użyciu programu HyperChem 8.0.
Przeprowadzone obliczenia dowiodły, że spośród wszystkich optymalizowanych modeli,
metoda SMD/B3LYP/def-TZVP jest odpowiednia do wyznaczenia współczynnika podziału
oktanol-woda dla pochodnych tiosemikarbazydu.
Podsumowując, opracowana procedura analizy chromatograficznej w połączeniu z
techniką PCA, potwierdziła użyteczność zastosowanych metod analitycznych do wyznaczenia
parametrów lipofilowości pochodnych tiosemikarbazydu.

3.3.1. Podsumowanie
Monotematyczny cykl publikacji, stanowiący osiągnięcie naukowe do postępowania
habilitacyjnego, obejmował trzy kierunki badań. Pierwsze dwa nurty dotyczą opracowania
różnych procedur chromatograficznych (HPLC i TLC) i chemometrycznych w celu
utworzenia chromatograficznych „odcisków palca” wybranych substancji roślinnych (z
rodzaju Cirsium: C. vulgare, C. rivulare, C. oleraceum, C. canum, C. eriophorum, C.
decussatum, C. pannonicum, C. acaule, C. helenoides i C. erisithales; z rodzaju Achillea: A.
ageratum L., A. asiatica Serg., A. crithmifolia Waldst et Kit., A. filipendulina Lam., A.
filipendulina Lam. ‘Parker’s Variety’, A. grandifolia Friv., A. millefolium L., A. nobilis L., A.
pannonica Scheele, A. ptarmica L. subsp. Ptarmica, A. salicifolia Besser, A. setacea Waldst.
et Kit., A. stricta Gremli A. sudetica Opiz; z rodzaju Mentha: Mentha piperita L, M. arvensis
L, M. longifolia L, M. spicata, i M. suaveolens; z gromady Bryophyta: Hypnum lindbergii,
Sphanum teres, Climacium dendroides, Orthodicranum montanum, Eurhynchium striatum,
Sanionia uncinata, Thiudium philibertii, Polytrichum juniperinum, Polustriella commutata,
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formosum,

Polytrichum

commune,

Rhytidiadelphus

triquetrus,

Pseudoscleropodium purum, Rhytidiadelphus squarrosus, Dicranum scoparium, Sphagnum
palustre, Plagiomnium undulatum, Pleurozium schreberi, Hypnum cupressiforme, Atrichum
undulatum, Brachythecium rutabulum, Brachythecium salebrosum, Brachytheciastrum
velutinum, Campylopus introflexus, Calliergonella euspidata, Dicranella heteromalla,
Hypnum pallescens, Plagiothecium curvifolium, Sphagnum squarrosum, Leptodictyum
riparium, Vesicularia sp., Fissidens fontanus, Monosolenium tenerum, Riccia fluitans,
Taxiphyllum alternans, Taxiphyllum sp., Vesicularia montagnei, Amblystegiaceae sp.
Manaus), jak również porównania chemicznych profili tych roślin oraz identyfikacji
nieznanych gatunków, zebranych ze stanu naturalnego w różnym czasie. Trzeci nurt dotyczy
opracowania metodyki analizy chromatograficznej i chemometrycznej, która posłużyła do
wstępnego oszacowania lipofilowości nowo zsysntetyzowanych związków, pochodnych
tiosemikarbazydu, o potencjalnym działaniu biologicznym.
Jak wiadomo, analiza fingerprint dotyczy bardziej ogólnych i szybkich badań
przesiewowych o wysokiej przepustowości i jest stosowana głównie do rozróżniania i
klasyfikacji próbek. Metodyka „odcisków palca” jest szeroko stosowana w kontroli jakości i
pochodzenia żywności, owoców, ziół czy innych produktów. Dlatego też opracowanie
nowych narzędzi analitycznych do tego celu jest obecnie wskazane i poszukiwane. W
pierwszej części moich badań, dotyczącej analizy fingerprint, przeprowadziłam analizę
chromatograficzną (HPLC, TLC) kilkudziesięciu substancji roślinnych (ostrożeni, mięt,
krwawników, mchów) w celu utworzenia chromatograficznych profili analizowanych
ekstraktów roślinnych, porównania chemicznego podobieństwa pomiędzy nimi oraz ich
identyfikacji. Pierwszym etapem analizy była optymalizacja układów chromatograficznych w
oparciu o czasy retencji substancji wzorcowych (w przypadku HPLC) oraz współczynników
RF (w przypadku TLC). Następnie w tych samych warunkach chromatograficznych
przeprowadziłam analizę ekstraktów wybranych substancji roślinnych. W przypadku metody
HPLC uzyskane chromatogramy były poddawane procesowi wstępnego przetwarzania, które
obejmowało etapy wygładzania, odszumiania, odjęcia tła i zestrajania. Natomiast w
przypadku metody TLC otrzymane chromatogramy cienkowarstwowe były fotografowane i
uzyskane zdjęcia były również wstępnie przetwarzane przy użyciu techniki komputerowej
obróbki zdjęć za pomocą ogólnie dostępnego programu ImageJ. Kolejnym krokiem było
przedstawienie otrzymanych chromatogramów (HPLC oraz TLC) typu fingerprint w postaci
obszernych danych liczbowych (macierzy). Następnie otrzymane chromatogramy typu
fingerprint poddano analizie podobieństwa. Pomocnym narzędziem do przeprowadzenia tej
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analizy były wybrane techniki chemometryczne, takie jak Analiza Głównych Składowych,
Analiza

Klasterowa

oraz

podobieństwa

miary

(współczynnik

korelacji

Pearsona,

współczynnik determinacji, współczynnik kongruencji, współczynnik Jaccarda, odległość
Euklidesowa, Manhattan i Czebyszewa oraz miara MS-SSIM). Uzyskane wyniki analizy
chemometrycznej potwierdziły użyteczność zastosowanych metod chromatograficznych do
porównania chemicznego podobieństwa pomiędzy wybranymi substancjami roślinnymi oraz
do ich identyfikacji. Zastosowana metodyka chromatograficzna i chemometryczna została
wykorzystana w analizie chemotaksonomicznej badanych gatunków roślin.
W drugiej części doświadczeń zastosowałam techniki chromatograficzne (RP-HPLC, RPTLC)

i chemometryczne (PCA) do opracowania nowych metod wyznaczania różnych

parametrów lipofilowości związków syntetycznych (pochodnych tiosemikarbazydu) o
potencjalnym działaniu biologicznym. Jak wiadomo, wyznaczanie parametrów lipofilowości
nowozsyntetyzowanych substancji (potencjalnych leków) jest koniecznym etapem do
dalszych badań ich aktywności biologicznej. Dlatego też, celem moich badań było
opracowanie nowych procedur analitycznych, umożliwiających wstępne oszacowanie
lipofilowości potencjalnych leków. Wyznaczono eksperymentalne parametry lipofilowości
analizowanych związków za pomocą metod chromatograficznych (m. in.

,

,

)

oraz wskaźniki lipofilowości obliczone przy użyciu różnych programów komputerowych
(

,

,

,

,

,

,

). Uzyskane wartości wszystkich parametrów lipofilowości
przedstawiane były w postaci obszernej macierzy korelacji. Pomocnym narzędziem do
interpretacji uzyskanych danych liczbowych była analiza PCA, za pomocą której możliwe
było potwierdzenie użyteczności zastosowanych metod chromatograficznych do wyznaczania
lipofilowości analizowanych związków.
Przeprowadzone przeze mnie badania potwierdziły użyteczność różnych technik
chromatograficznych i chemometrycznych do analizy zarówno substancji naturalnych jak i
syntetycznych. Zastosowane techniki chemometryczne okazały się doskonałym narzędziem
do wstępnej obróbki danych chromatograficznych przy użyciu ogólnie dostępnych
programów

komputerowych.

Oszacowałam

również

chemiczne

podobieństwa

i

zróżnicowanie kilkudziesięciu substancji roślinnych, otrzymanych z Ogrodu Botanicznego
oraz zebranych ze stanu naturalnego w różnym czasie. Nowością w moich badaniach było
zastosowanie nowych procedur analizy chromatograficznej i chemometrycznej wielu odmian
i gatunków roślin leczniczych, które nigdy wcześniej nie były w ich analizie stosowane.
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Dzięki zastosowanym procedurom możliwa była kompleksowa charakterystyka złożonych
próbek roślinnych.
Analiza chromatograficzna okazała się również doskonałym narzędziem do wyznaczania
lipofilowości związków syntetycznych, o potencjalnym działaniu biologicznym. Natomiast
zastosowana analiza PCA potwierdziła użyteczność zastosowanych metod eksperymentalych
oraz obliczeniowych. Opracowane procedury mogą być stosowane do wstępnego
oszacowania parametrów lipofilowości nowo zsyntetyzownych związków, które są
niezbędnym elementem do badania aktywności biologicznej potencjalnych leków.
4. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych
4.1.

Osiągnięcia naukowo-badawcze przed uzyskaniem stopnia doktora nauk

farmaceutycznych
W 1996 roku, będąc studentką V roku farmacji, rozpoczęłam staż w Zakładzie Chemii
Nieorganicznej i Analitycznej z Pracownią Chemii Fizycznej Akademii Medycznej w
Lublinie. W tym czasie rozpoczęłam również badania pod kierunkiem dr Moniki
Waksmundzkiej-Hajnos, na podstawie których napisałam pracę magisterską pt. „Badanie
retencji i selektywności rozdzielania związków modelowych w układzie: polarny adsorbentdwuskładnikowy eluent” w 1997 roku.
Na początku zajmowałam się badaniem mechanizmu retencji wybranych związków
modelowych przy zastosowaniu różnych adsorbentów oraz faz ruchomych (Załącznik 7, IIa,
1, 2, 4, 5).
W pierwszej pracy (Załącznik 7, IIa, 1) zbadano selektywność rozdzielenia zasad
heterocyklicznych (pochodnych pirydyny, chinoliny i akrydyny) w różnych układach
chromatograficznych. W analizie wykorzystano różne adsorbenty: żel krzemionkowy, tlenek
glinu i Florisil, a także eluenty izoeluotropowe z modyfikatorami polarnymi takimi jak: 2propanol, dioksan, tetrahydrofuran, octan etylu, keton etylowo-metylowy, aceton, eter
diizopropylowy i dichlorometan rozpuszczonymi w n-heptanie. Obliczono wartości
(różnica pomiędzy wartością

pochodnej np. pirydyny do wartości

pirydyny) dla

analizowanych pochodnych w stosunku do pirydyny w celu znalezienia układów o najlepszej
selektywności rozdzielenia. Analizowane zasady heterocykliczne stosunkowo silnie
oddziaływały z powierzchnią polarnych adsorbentów poprzez wiązanie elektronodonorowoakceptorowe z powierzchniowymi kwasowymi centrami np. Mg2+, Al3+ czy grupą OH-.
Wybrano układy eluentów o najwyższej selektywności rozdzielenia analizowanych zasad
heterocyklicznych, i tak, dla żelu krzemionkowego był to układ z octanem etylu i eterem
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diizopropylowym (w tym układzie rozdzielenie zasad było jednak stosunkow słabe), dla
tlenku glinu był to układ z octanem etylu, dioksanem i eterem diizopropylowym, oraz dla
Florisilu wybrano układ z 2-propanolem, dioksanem, octanem etylu i dichlorometanem.
Selektywność rozdzielenia zasad chinolinowych była wyższa dla Florisilu i tlenku glinu w
porównaniu z żelem krzemionkowym.
Ponadto analizowano selektywność rozdzielenia innych grup związków modelowych
(pochodnych fenolu, aniliny i zasad chinolinowych) na adsorbentach typu żel krzemionkowy,
tlenek glinu, Florisil z zastosowaniem eluentów izoeluotropowych (Załącznik 7, IIa, 2).
Porównano

wartości

analizowanych

substancji

dla

różnych

układów

chromatograficznych i przedstawiono je w postaci wykresów korelacyjnych. Selektywność
rozdzielenia badanych grup związków modelowych była różna w zastosowanych układach
chromatograficznych.
Zbadano również retencję związków modelowych na adsorbentach z polarną
chemicznie związaną fazą stacjonarną, takich jak: faza cyjanopropylowa, diolowa i
aminopropylowa (Załącznik 7, IIa, 4). Analizę przeprowadzono w normalnym układzie faz,
gdzie fazę ruchomą stanowiła mieszanina n-heptanu oraz rozpuszczalnika polarnego (2propanol, tetrahydrofuran, dioksan). Selektywność rozdzielenia wybranych związków
modelowych (aminy aromatyczne, pochodne fenolu i zasady chinolinowe) była analizowana
w oparciu o wykresy korelacyjne dla parametrów retencji otrzymanych w stosowanych
układach chromatograficznych (

). Wysokie wartości współczynnika korelacji

vs.

świadczą o podobnym mechanizmie retencji związków modelowych w niektórych układach
chromatograficznych. Selektywność rozdzielenia analizowanych związków była również
charakteryzowana za pomocą parametru
np. fenolu a wartością

(różnica pomiędzy wartością

pochodnej

fenolu). Podobny mechanizm retencji dla amin zaobserwowano

w przypadku fazy cyjanopropylowej i diolowej oraz eluentu z dodatkiem tetrahydrofuranu i
dioksanu. Ponadto podobny mechanizm retencji dla pochodnych chinoliny otrzymano w
przypadku fazy cyjanopropylowej

i

aminopropylowej

oraz

eluentu

z

dodatkiem

tetrahydrofuranu i dioksanu. Potwierdzono również, że faza diolowa i aminopropylowa
wykazują różną selektywność rozdzielenia dla badanych związków modelowych w
analizowanych układach chromatograficznych.
Wyznaczono

współczynniki

retencji

substancji

modelowych

(fenoli,

amin

aromatycznych i zasad heterocyklicznych) na polarnych chemicznie związanych fazach
stacjonarnych

(aminopropylowej,

diolowej

i

cyjanopropylowej)

przy

użyciu

dwuskładnikowych eluentów niewodnych (Załącznik 7, IIa, 5). Otrzymane dane były
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dopasowywane do równań opisujących zależność retencji od stężenia fazy ruchomej wg
modelu Snydera-Soczewińskiego, Scott’a Kucery oraz teorii Jarońca. Dane eksperymentalne
były dopasowywane do tych równań metodą najmniejszych kwadratów (regresji liniowej).
Na podstawie uzyskanych wyników potwierdzono, że teoria Snydera-Soczewińskiego, Scott’a
Kucery

dobrze

opisuje

retencję

badanych

związków

modelowych

w

układach

chromatograficznych z fazą cyjanopropylową i aminopropylową i eluentem niewodnym.
W kolejnym etapie badań analizowano związki aktywne biologicznie (flawonoidy,
kwasy fenolowe) stosując dwukierunkową chromatografię cienkowarstwową (Załącznik 7,
IIa, 3, 6).
W pierwszej pracy zbadano retencję związków aktywnych biologicznie (flawonoidów
i kwasów fenolowych) stosując dwukierunkową chromatografię cienkowarstwową na
płytkach ze związaną, polarną fazą cyjanopropylową (Załącznik 7, IIa, 3). Zoptymalizowano
szereg układów niewodnych oraz wodnych, badając w nich retencję 8 flawonoidów oraz 3
fenolokwasów.
Optymalne układy jednokierunkowe były wybierane w oparciu o równanie SnyderaSoczewińskiego, czyli zależność

(

następnie na podstawie utworzonej korelacji

– stężenie polarnego modyfikatora), a
układów wodnych

s.

układów

niewodnych wybierano najbardziej selektywne układy (układy ortogonalne o najniższym
współczynniku korelacji) do rozdzielenia dwukierunkowego. Związana polarna faza
cyjanopropylowa wykazuje mieszany mechanizm adsorpcyjno-podziałowy i dlatego jest
odpowiednia do stosowania w dwukierunkowej chromatografii cienkowarstwowej, ponieważ
można na niej stosować zarówno fazy niewodne (normalne układy faz, NP), jak i wodne
(odwrócone układy faz, RP). Zastosowanie dwóch rodzajów faz ruchomych na jednej płytce
pozwala na pełniejsze rozdzielanie nawet skomplikowanych mieszanin naturalnych.
W kolejnej pracy (Załącznik 7, IIa, 6) analizowano związki fenolowe, występujące w
kwiatach bzu czarnego (Sambucus nigra L.) przy użyciu fazy cyjanopropylowej oraz dwóch
typów eluentów (wodnego i niewodnego) przy zastosowaniu metody 2D-TLC. Układy były
optymalizowane w oparciu o poprzednie badania na podstawie zależności RF (układ wodny)
vs. RF (układ niewodny), wskutek czego uzyskano pełne rozdzielenie substancji polarnych
występujących w ekstrakcie z kwiatów bzu.
W dalszym etapie doświadczeń zbadano różne adsorbenty (żel krzemionkowy, faza
cyjanopropylowa, diolowa, aminopropylowa, faza typu RP-2) pod kątem wyznaczenia ich
składowych swobodnej energii powierzchniowej (Załącznik 7, IIa, 7). Analizę wykonano w
komorze poziomej, przy użyciu różnych cieczy (woda, formamid, n-nonan, n-heptan,
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dijodometan) o zróżnicowanej polarności oraz znanych wartościach składowych swobodnej
enegii

powierzchniowej

i

lepkości.

Wyznaczono

składowe

swobodnej

energii

powierzchniowej badanych adsorbentów, niezbędne do charakterystyki ich powierzchni.
Wyżej wymienione publikacje stanowiły podstawę rozprawy doktorskiej pt. “Nośniki z
polarną chemicznie związaną fazą stacjonarną i ich zastosowanie w analizie związków
biologicznie aktywnych”, którą obroniłam w 2003 roku.
4.2. Osiągnięcia naukowo-badawcze po uzyskaniu stopnia doktora nauk
farmaceutycznych
Po uzyskaniu stopnia doktora nauk farmaceutycznych kontynuowałam badania
dotyczące mechanizmu retencji zarówno substancji modelowych jak i związków aktywnych
biologicznie (steroidów) na polarnych chemicznie związanych fazach stacjonarnych
(Załącznik 7, IIa, 8-11). Ponadto zajmowałam się również badaniem lipofilowości nowo
zsyntetyzowanych związków o potencjalnym działaniu biologicznym (Załącznik 7, IIa, 12,
14-17, 19, 20), jak również analizą chromatograficzną (HPLC, TLC) wybranych substancji
roślinnych (Załącznik 7, IIa, 13, 18, 21-23).
Badanie mechanizmu retencji i selektywności rozdzielenia związków modelowych na polarnych
chemicznie związanych fazach stacjonarnych

Zbadano mechanizm retencji związków modelowych na polarnych chemicznie
związanych fazach stacjonarnych w odwróconym układzie faz (Załącznik 7, IIa, 8).
Wyznaczono współczynniki retencji substancji modelowych: fenoli, amin aromatycznych i
zasad heterocyklicznych na fazach: cyjanopropylowej, diolowej i aminopropylowej przy
użyciu dwuskładnikowych eluentów wodnych. Równania opisujące zależności retencja –
skład

fazy

ruchomej

(Soczewińskiego-Wachtmaistera,

Snydera-Soczewińskiego

i

Schoenmaker’a) były dopasowywane do danych eksperymentalnych metodą najmniejszych
kwadratów (regresji liniowej). Przeanalizowano wartości współczynników korelacji

,

statystyki , błędu standardowego i poziomu istotności w celu zwalidowania zastosowanych
równań. Na podstawie analizy satystycznej potwierdzono bardzo dobre i dobre dopasowanie
równań liniowych (logarytmicznego i półlogarytmicznego) do danych eksperymentalnych.
Stwierdzono również nieistotność członu kwadratowego w równaniu kwadratowym, co
świadczy o nieprzydatności tego równania do opisu zależności retencja-skład fazy ruchomej
w odwróconym układzie faz na polarnych chemicznie związanych fazach stacjonarnych.

48

dr n. farm. Anna M. Hawrył

Załącznik 2- Autoreferat

W kolejnej pracy wyznaczono współczynniki retencji wybranych steroidów na fazach
stacjonarnych typu diolowa, cyjanopropylowa i aminopropylowa w normalnym (przy
zastosowaniu eluentów bezwodnych) i odwróconym (przy zastosowaniu eluentów wodnych)
układzie faz (Załącznik 7, IIa, 9). Do analizy uzyskanych wyników zastosowano
logarytmiczne

równanie

Snydera-Soczewińskiego,

(opisujące

zależność

pomiędzy

współczynnikiem retencji i składem fazy ruchomej) w normalnym układzie faz, natomiast
równanie półlogarytmiczne było zastosowane do analizy wyników otrzymanych w
odwróconym układzie faz. Statystyczna ocena (m. in. test

, współczynnik korelacji)

wyników analizy potwierdziła liniowość korelacji, natomiast wartości nachylenia i przecięcia
z wykorzystanych równań umożliwiły scharakteryzowanie retencji badanych steroidów.
Ponadto porównano selektywność rozdzielenia tej grupy związków w oparciu o diagramy
korelacyjne

vs.

. Najbardziej selektywnymi układami rozdzielenia (w normalnym

układzie faz) badanych steroidów okazały się: faza diolowa z eluentami ketonem etylowo
metylowym oraz octanem etylu (w n-heptanie); faza cyjanopropylowa z dioksanem i octanem
etylu w n-heptanie; faza aminopropylowa z dioksanem i tetrahydrofuranem w n-heptanie.
Natomiast w odwróconym układzie faz najlepsze rozdzielenie uzyskano dla fazy
cyjanopropylowej z wodnymi eluentami zawierającymi tetrahydrofuran i metanol.
Wybrane układy zastosowano do dwukierunkowego rozdzielenia analizowanych steroidów
przy użyciu fazy cyjanopropylowej oraz eluentu bezwodnego (w I kierunku) i wodnego (w II
kierunku).
Dwuskładnikowe fazy ruchome, składające się z niepolarnego rozpuszczalnika oraz
polarnego modyfikatora organicznego (o różnej selektywności) oraz polarne chemicznie
związane fazy stacjonarne (cyjanopropylowa, aminopropylowa i diolowa) użyto w celu
porównania siły elucyjnej dla jednopodstawionych pochodnych fenolu, aniliny, amin
aromatycznych i zasad chinolinowych (Załącznik 7, IIa, 10). Różnice w sile elucyjnej
zastosownych

modyfikatorów

tetrahydrofuranu,

acetonu,

polarnych

ketonu

(2-propanolu,

etylowo-metylowego,

octanu

etylu,

dichlorometanu

dioksanu,
i

eteru

diizopropylowego) były uzależnionen od charakteru elektrono-donorowego substancji
chromatografowanej oraz od typu fazy stacjonarnej. Selektywność rozdzielenia była
analizowana w oparciu o wartości

oraz wykresy korelacyjne

uzyskane dla różnych

układów chromatograficznych. Najbardziej selektywnym układem dla rozdzielenia amin
aromatycznych oraz fenoli okazały się adsorbenty z faza aminopropylową, natomiast dla
pochodnych chinoliny był to układ z fazą cyjanopropylową. Ponadto selektywność
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rozdzielenia badanych związków modelowych analizowano w oparciu o wykresy korelacyjne
dla różnych układów chromatograficznych.
W kolejnej pracy porównano wpływ podstawnika na retencję par izomerów z
zastosowaniem polarnych chemicznie związanych faz stacjonarnych (Załącznik 7, IIa, 11).
Pary orto i para podstawionych fenoli i amin aromatycznych poddano analizie
chromatograficznej (TLC) przy użyciu układów z fazą aminopropylową, diolową i
cyjanopropylową i eluentów niewodnych składających się z n-heptanu i polarnego
modyfikatora (tetrahydrofuranu, octanu etylu lub 2-propanolu), a także układu z fazą
cyjanopropylową i eluentem składającym się z metanolu lub acetonitrylu i wody (odwrócony
układ faz). Otrzymano zależności retencja badanych substancji od stężenia modyfikatora
polarnego stosowanych eluentów, na podstawie których analizowano wpływ różnych
podstawników w położeniu orto i para analizowanych związków modelowych na ich
retencję. Analizowane substancje z dwoma silnie polarnymi podstawnikami zachowywały się
różnie w zastosowanych układach chromatograficznych. W przypadku fenoli i amin z
podstawnikiem niepolarnym (łańcuch alkilowy, skondensowny pierścień) otrzymano
zależności retencja – skład fazy ruchomej, gdzie nachylenie tej linii było jednostkowe, co
może świadczyć o delokalizacji słabszej grupy funkcyjnej, niezależnie od jej pozycji.
Adsorpcję dwupunktową zaobserwowano na analizowanych fazach stacjonarnych w
normalnym układzie faz dla związków modelowych z dwoma silnie polarnymi grupami
funkcyjnymi. Zaobserwowano silniejszą adsorpcję izomerów para w porównaniu z orto na
zastosowanych fazach stacjonarnych. Ponadto potwierdzono występowanie niewielkich
różnic w retencji nitrofenoli i dihydroksybenzenów na fazie cyjanopropylowej w
odwróconym układzie faz, a wartości nachylenia dla zależności retencja-skład eluentu były
niskie. Natomiast w przypadku fenylenodiamin oraz aminofenoli wartości nachylenia były
wyższe dla pochdnych para w porównaniu do izomerów orto, co dowodzi ich silniejszej
retencji. Selektywność rozdzielenia badanych izomerów analizowano w oparciu o parametr
i największą selektywność uzyskano dla fazy aminopropylowej w odwróconym układzie
faz.
Badanie lipofilowości nowozsyntetyzowanych związków (potencjalnych leków)
Jednym z kierunków moich badań było wyznaczanie parametrów lipofilowości leków
lub nowozsyntetyzowanych związków, o potencjalej aktywności biologicznej.
Analizowałam dwanaście związków o potencjalnym antagonistycznym działaniu na
receptory serotonergiczne 5HT1A przy zastosowaniu chromatografii cienkowarstwowej w
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odwróconym układzie faz (faza typu RP-18W oraz RP-18) (Załącznik 7, IIa, 12). W celu
wyznaczenia chromatograficznych parametrów lipofilowości (

) zastosowano zależności

retencja badanej substancji od składu fazy ruchomej w oparciu o liniowe równanie
Soczewińskiego-Wachtmaistera oraz równanie kwadratowe (Schoenmaker’a). Parametr
te uzyskano w wyniku ekstrapolacji zależności

(w równaniu wyraz wolny)

analizowanych związków do czystej wody (w przypadku równania liniowego). Natomiast w
przypadku równania kwadratowego parametrem lipofilowości był wyraz wolny ( ). Ponadto
przeprowadzona standaryzacja, przy użyciu sześciu substancji wzorcowych, o znanej wartości
, umożliwiła obliczenie wartości eksperymentalnego parametru lipofilowości (

)

dla analizowanych związków. Wyższą wartość współczynnika korelacji pomiędzy
wartościami

, otrzymanych w różnych układach chromatograficznych,

(lub ) i

uzyskano dla równania liniowego.
W kolejnej pracy analizowano wybrane leki psychotropowe przy zastosowaniu fazy
typu RP-18- HPTLC oraz faz ruchomych skaładających się z wody i modyfikatora
organicznego (metanol, dioksan, aceton, acetonitryl i tetrahydrofuran) z dodatkiem par
jonowych oraz amoniaku (Załącznik 7, IIa, 14). Współczynnik

był mierzony dla różnych

stężeń organicznego modyfikatora. Otrzymano liniowe (równanie SoczewińskiegoWachtmaistera) i kwadratowe (równanie Schoenmaker’a) zależności parametru retencji od
składu organicznego modyfikatora. W oparciu o te równania wyznaczono parametry
lipofilowości (

z równania liniowego lub C z równania kwadratowego) badanych leków

psychotropowych. Otrzymane parametry były korelowane z współczynnikiem
obliczonym przy użyciu programu ChemIDplus Advanced. Generalnie otrzymano lepsze
w porównaniu z parametrem lipofilowości otrzymanym w

korelacje dla parametru

oparciu o równanie kwadratowe. Najbardziej odpowiednimi układami chromatograficznymi
do wyznaczenia parametrów lipofilowości okazały sie układy z fazą ruchomą zawierającą
amoniak oraz dioksan, tetrahydrofuran lub acetonitryl; a także układ z acetonitrylem z
dodatkiem siarczanu dodecylu.
Grupa pochodnych tiosemikarbazydowych i triazolowych była analizowana z
zastosowaniem chromatografii cienkowarstwowej przy użyciu fazy typy RP-18 oraz eluentu,
składającego się z wody i modyfikatora organicznego (metanol, dioksan, aceton, 2-propanol,
tetrahydrofuran) (Załącznik 7, IIa, 15). Otrzymano liniowe zależności paramatru retencji
badanych związków od stężenia modyfikatora (13) i w oparciu o nie wyznaczono metodą
ekstrapolacji parametry

(przecięcie z osią y) oraz
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liniową korelację pomiędzy tymi parametrami, co potwierdza, że badane związki są
kongeneryczne (ang. congeneric compounds). Ponadto obliczono wartości

za pomocą

programu HyperChem i otrzymane dane skorelowano w parametrami uzyskanymi metodą
chromatograficzną. Niestety, współczynnik korelacji dla uzyskanych zależności był niski.
Tematem

kolejnej

pracy

była

analiza

chromatograficzna

(RP-TLC)

1,4-

dwupodstawionych pochodnych tiosemikarbazydu oraz produktów ich dehydrocyklizacji,
które wykazywały działanie przeciwbakteryjne (Załącznik 7, IIa, 16). Zastosowano do
analizy fazę typu RP-18 oraz fazę cyjanopropylową oraz eluenty wodne z dodatkiem
modyfikatora organicznego (metanol, dioksan, aceton, acetonitryl, tetrahydrofuran) w
różnych stężeniach. Podobnie jak w poprzednich pracach wyznaczono
liniowej zależności retencji od składu fazy ruchomej. Zarówno parametr

bazując na
jak i

były

rozważane jako parametry lipofilowości analizowanych związków. Chromatograficzne
parametry lipofilowości były korelowane z parametrami lipofilowości obliczonymi przy
pomocy różnych programów komputerowych. Generalnie, wyższe wartości współczynnika
korelacji dla tych zalezności otrzymano dla fazy cyjanopropylowej w porównaniu z RP-18.
Przeprowadzone

badania

potwierdziły

użyteczność

zastosowanych

metod

chromatograficznych do wyznaczania parametrów lipofilowości analizowanych związków.
Podobną metodykę zastosowano do wyznaczania parametrów lipofilowości kolejnej
grupy nowozsyntetyzowanych pochodnych 1,2,4- triazolowych, które wykazywały aktywność
przeciwbakteryjną (Załącznik 7, IIa, 17). Zastosowano do tego celu zarówno analizę HPLC
jak i TLC w odwróconym układzie faz przy użyciu fazy typu RP-18 oraz wodnego eluentu z
dodatkiem metanolu lub acetonitrylu. W obydwu przypadkach otrzymano liniowe zależności
współczynnika retencji od składu fazy ruchomej. Lipofilowość była wyrażona za pomocą
różnych deskryptorów, m.in.

,

, ,

,

,

. Ponadto obliczono

różne parametry lipofilowości za pomocą programów komputerowych. Korelacje pomiędzy
parametrami otrzymanymi metodą chromatograficzną a obliczonymi przedstawiono w postaci
macierzy korelacji, która następnie była obiektem analizy PCA. Najlepsze korelacje uzyskano
dla chromatograficznych parametrów lipofilowości oraz obliczonych przy pomocy programu
ALOGPS 2.1
Allylowe i cykliczne pochodne tiosemikarbazydu były analizowane w odwróconym
układzie faz metodą RP-HPLC i RP-TLC z użyciem metanolu i wody jako fazy ruchomej i
adsorbentu typu RP-18 (Załącznik 7, IIa, 19). Otrzymano liniowe zależności retencja-skład
fazy ruchomej dla obydwu metod. Wyznaczono szereg parametrów lipofilowości badanych
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,

,

,

,

,

,

,

,

,

obliczono metodą ekstrapolacji parametru retencji do 100%

. Parametr

rozpuszczalnika. Obliczono dla tych związków parametry lipofilowości przy użyciu różnych
programów –

,

,

,

,

,

,

,

,

. Utworzono macierz korelacji dla parametrów otrzymanych chromatograficznie i
komputerowo, którą następnie poddano analizie PCA. Otrzymano dobre korelacje pomiędzy
i obliczonych

. Te rezultaty potwierdziły użyteczność stosowanych

i

metod chromatograficznych do badania lipofilowości analizowanych związków. Wykresy
otrzymane w wyniku analizy PCA ilustrowały zachowanie się analizowanych związków w
zastosowanch układach chromatograficznych. Ponadto zaobserwowano dobre korelacje
pomiędzy parametrm

i

, które potwierdziły niespecyficzne

,

interakcje pomiędzy zastosowaną fazą stacjonarną i ruchomą.
Badana była również aktywność związków na ośrodkowy układ nerwowy myszy, badania
potwierdziły ich działanie przeciwbólowe. Skorelowano również parametr LD50 z
wskaźnikami lipofilowości

i

. Dobrą korelacje uzyskano dla jednej z

analizowanych pochodnych.
Pochodne 1,2,4 – triazolowe o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym były
również analizowane chromatograficznie pod kątem wyznaczenia lipofilowości (Załącznik 7,
IIa, 20). Parametry

, i

otrzymano w oparciu o liniowe zalezności parametrów

retencji analizowanych związków oraz stężenia polarnego modyfikatora fazy ruchomej.
Parametry lipofilowości dla badanych potencjalnych leków obliczono również przy użyciu
siedmiu substancji wzorcowych, o znanej wartości

. Substancje te były również

analizowane w tych samych warunkach chromatograficznych, co analizowane związki.
Ponadto obliczono parametry lipofilowości przy użyciu programu ALOGPs. Uzyskano dobre
korelacje pomiędzy chromatograficznymi, eksperymentalnymi i obliczonymi parametrami
lipofilowości, co potwierdza użyteczność zastosowanych metod chromatograficznych do
określenia lipofilowości dla analizowanych substancji.
Analiza chromatograficzna wybranych substancji roślinnych
Do analizy związków kumarynowych użyto płytek dwufazowych (połączenie na
jednej płytce żelu krzemionkowego i fazy typu RP-18) oraz eluentów niewodnych i wodnych
(Załącznik 7, IIa, 13). Najbardziej selektywnymi eluentami dla płytek dwufazowych okazały
się: mieszanina metanolu i wody (dla RP-18) oraz mieszanina octanu etylu i n-heptanu (dla
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żelu krzemionkowego). Ten układ również został zastosowany w analizie ekstraktu z owoców
Heracleum sphondylium. Polarne chemicznie związane fazy stacjonarne (cyjanopropylowa i
diolowa) z eluentami wodnymi i bezwodnymi zastosowano również do dwukierunkowej
analizy

chromatograficznej

(2D-TLC)

wybranych

kumaryn.

Zastosowanie

zoptymalizowanych układów chromatograficznych umożliwiło rozdzielenie grupy związków
kumarynowych o podobnej strukturze. Najwyższą selektywność rozdzielenia uzyskano dla
adsorbentu z fazą diolową i dwóch eluentów – eteru diizopropylowego-n-heptanu (I kierunek)
oraz metanolu i wody z dodatkiem kwasu mrówkowego (II kierunek). Natomiast dla fazy
cyjanopropylowej najbardziej selektywnym układem okazały się eluenty: octan etylu-nheptan (I kierunek) oraz acetonitryl-woda (II kierunek). Zoptymalizowane układy
zastosowano również do analizy ekstraktów z owoców Heracleum sphondylium i Heracleum
sibiricum
Metoda dwukierunkowej mikrochromatografii cienkowarstwowej była również
stosowana do rozdzielenia olejków uzyskanych z różnych odmian i gatunków mięt
(Załącznik 7, IIa, 18). Przeprowadzono optymalizację układów chromatograficznych do
rozdzielenia substancji wzorcowych (terpenoidów) występujących w badanych olejkach,
stosując niewodne fazy ruchome na płytkach 5cm x 5cm pokrytych żelem krzemionkowym.
Najlepszą selektywność rozdzielenia otrzymano przy zastosowaniu mieszaniny octanu etylu i
toluenu (I kierunek) oraz octanu etylu i n-heptanu (II kierunek). Jedenaście olejków
otrzymanych metodą hydrodestylacji z różnych odmian i gatunków mięt było analizowanych
w wybranym układzie chromatograficznym. Otrzymane zdjęcia rozwiniętych płytek były
wstępnie przetwarzane za pomocą programu ImageJ, a następnie poddane analizie
podobieństwa przy zastosowaniu różnych miar (współczynnika determinacji, kongruencji,
odległości Euklidesowej, Manhattan i Czebyszewa) oraz za pomocą analizy PCA.
Zastosowana analiza podobieństwa potwierdziła chemiczne podobieństwo pomiędzy
analizowanymi próbkami.
Techniką mikrochromatografii cienkowarstwowej analizowano również metanolowe
ekstrakty 12 gatunków bazylii (Załącznik 7, IIa, 23). Zoptymalizowano normalny układ faz
przy użyciu żelu krzemionkowego i eluentu niewodnego (2-propanol, n-heptan i kwas
mrówkowy). Otrzymane zdjęcia rozwinietych płytek były wstępnie przetwarzane, a następnie
poddane analizie podobieństwa przy zastosowaniu wielu miar podobieństwa (współczynnik
korelacji Pearsona, współczynnik determinacji, współczynnik kongruencji, odległość
Euklidesowa, Manhattan, Czebyszewa oraz Hausdorffa) oraz analizy PCA. Zastosowane
metody chemometryczne okazały się dobrym narządziem do potwierdzenia podobieństwa
54

dr n. farm. Anna M. Hawrył

Załącznik 2- Autoreferat

pomiędzy analizowanymi roślinami, jak również do identyfikacji nieznanych gatunków
bazylii.
Olejki wybranych gatunków i odmian mięt, opisywane już wcześniej, analizowano
również metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (Załącznik 7, IIa,
21). Potwierdzono obecność 23 substancji wzorcowych (terpenoidów) w badanych próbkach.
Z danych otrzymanych z chromatogramów gazowych obliczono względne stężenia
poszczególnych związków w próbkach. Otrzymane chromatogramy gazowe analizowanych
olejków zostały poddane procesowi wstępnego przetwarzania, a następnie przeprowadzono
analizę podobieństwa w celu porównania ich składu chemicznego. Zastosowane miary
podobieństwa oraz analiza PCA zilustrowały różnice i podobieństwa pomiędzy badanymi
odmianami mięt, szczególnie dwóch tych samych gatunków zebranych ze stanu naturalnego
w różnych latach. Potwierdzono, że metoda GC-MS dostarcza wyczerpujących informacji na
temat

składu

analizowanych

olejków

i

może

być

stosowana

do

tworzenia

chromatograficznych “odcisków palca” badanych próbek.
Analizę podobieństwa przeprowadzono również dla siedmiu gatunków tarczyc, których
metanolowe

ekstrakty

były analizowane

metodą

chromatografii

cienkowarstwowej

(Załącznik 7, IIa, 22). Wybrane substancje wzorcowe (flawonoidy, kwasy fenolowe) były
rozdzielane przy użyciu dwóch różnych adsorbentów (żelu krzemionkowego i fazy
cyjanopropylowej) oraz wodnych i niewodnych faz ruchomych. Potwierdzono obecność
wybranych wzorców w badanych ekstraktach. Zdjęcia otrzymanych chromatogramów
cienkowarstwowych były wstępnie przetwarzane i poddane analizie chemometrycznej (miary
podobieństwa oraz PCA) w celu porównania podobieństwa pomiędzy analizowanymi
próbkami. Lepsze rezultaty uzyskano dla fazy cyjanopropylowej, ponieważ uzyskano wyższe
wartości parametrów podobieństwa.
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