










Białystok, 8 września 2014 r. 
 
Prof. dr hab. Anatol Kojło 
Uniwersytet w Białymstoku 
Instytut Chemii 
15-399 Białystok 
ul. Hurtowa 1 

 
 

RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR ANNY JULII PĘKAL 
pt. „WPŁYW DOBORU PROCEDURY ANALITYCZNEJ NA WYZNACZANIE 

WŁAŚCIWOŚCI ANTYUTLENIAJĄCYCH PRÓBEK ŻYWNOŚCI”  
 

Ze względu na powszechność występowania związków polifenolowych w diecie 

człowieka oraz ich właściwości prozdrowotne istnieje zapotrzebowanie na wiarygodne 

metody oznaczania właściwości antyutleniających produktów bogatych w te związki. 

Znanych jest kilkanaście metod stosowanych do pomiaru zarówno właściwości 

antyutleniających takich produktów jak i sumarycznej zawartości w nich związków 

polifenolowych. Przykłady literaturowe wskazują na pewną dowolność warunków, w których 

się je stosuje oraz na różny sposób prezentacji otrzymywanych wyników, w związku z czym 

często trudne jest ich porównywanie. Jak dotąd żadna ze stosowanych metod nie została 

uznana za metodę standardową.  

Mgr Anna Pękal, autorka recenzowanej rozprawy, na podstawie przeglądu literatury 

stwierdziła, że autorzy prac stosujący wspomniane wyżej metody często nie biorą pod uwagę 

wpływu wielu istotnych parametrów analitycznych na ostateczny wynik pomiaru. Celem jaki 

postawiła sobie doktorantka było właśnie zbadanie  ich wpływu na wyniki uzyskiwane 

metodami najczęściej stosowanymi do pomiaru właściwości antyutleniających. Za obiekty 

swoich badań wybrała cztery metody oparte na reakcjach chemicznych różniących się 

mechanizmem, przebiegających w różnych środowiskach lub wykorzystujących różne metody 

detekcji. Wybrane do badań metody to metody spektrofotometryczne: z rodnikiem DPPH*,  

z kompleksem Cu(II)-neokuproina (CUPRAC) i metoda Folina-Ciocalteu oraz metody 

elektrochemiczne: woltamperometryczna i potencjometryczna. Autorka rozprawy 

przeanalizowała także stosowane w literaturze różne warianty metody oznaczania całkowitej 

zawartości flawonoidów, opartej na tworzeniu przez nie kompleksów z jonami glinu. Tutaj 

również nie ma jednych standardowych warunków wykonania takich oznaczeń i jednakowego 

sposobu prezentowania wyników. Dlatego doktorantka podjęła próbę optymalizacji także tej 

metody pod kątem zasadności jej stosowania. Badania optymalizacyjne rozpatrywanych 
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metod przeprowadziła dla modelowych związków fenolowych oraz próbek napojów, głównie 

naparów z różnych rodzajów herbat oraz soków i win.  

Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska mgr Anny Pękal została wykonana  

w Pracowni Analizy Przepływowej i Chromatografii na Wydziale Chemii UW pod 

kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Pyrzyńskiej i jest kontynuacją prac badawczych 

prowadzonych przez Panią Profesor.  

Układ pracy jest zgodny z ogólnie przyjętymi normami, a praca została przygotowana 

bardzo starannie, skonstruowana logicznie i napisana przejrzyście. Rozprawa liczy 159 stron, 

zawiera 39 tabel, 60 rysunków oraz 238 odnośników literaturowych. Mgr Anna Pękal  

rozpoczyna swoją  rozprawę od wstępu, w którym  przedstawia  cel i zakres przedstawionych 

w niej badań. Część literaturowa, która liczy 43 strony przedstawia najważniejsze zagadnienia 

wprowadzające w tematykę badawczą rozprawy. Część tę rozpoczyna od wskazania na  rolę 

jaką wolne rodniki (RTF i RFA) odgrywają  w organizmie człowieka, przedstawia drogi ich 

powstawania i problemy związane ze stresem oksydacyjnym, zwraca uwagę na  naturalne 

systemy obrony organizmu przed wolnymi rodnikami oraz na antyutleniacze endogenne  

i egzogenne (rozdział 1). W rozdziale drugim omawia budowę, występowanie i właściwości 

związków polifenolowych - ważnych antyutleniaczy egzogennych.  Zwraca uwagę na funkcje 

biologiczne tych związków  i zależność właściwości antyutleniających od ich budowy. 

Rozdział trzeci poświęca przeglądowi najważniejszych metod stosowanych do oznaczania 

całkowitej zdolności antyutleniającej próbek zawierających związki polifenolowe, zwracając 

uwagę na  mechanizmy reakcji wykorzystywanych do tego celu. Wśród kilkunastu 

omówionych metod znalazły się metody wykorzystujące różne techniki detekcji: 

fluorescencję, chemiluminescencję, spektrofotometrię, potencjometrię, woltamperometrię 

cykliczną, potencjometrię i amperometrię. Omówiła także metody chromatograficzne  

z zastosowaniem różnych technik detekcji, pozwalające na oznaczanie zawartości 

poszczególnych składników i następnie zsumowanie ich udziału (rozdział 5) we 

właściwościach antyutleniających. W ostatnim rozdziale tej części pracy odniosła się 

krytycznie do spektrofotometrycznej metody oznaczania całkowitej zawartości flawonoidów 

wykorzystującej ich zdolność do tworzenia kompleksów z jonami Al(III). Omawiając 

poszczególne metody analizuje, na podstawie doniesień literaturowych, zakres ich 

wykorzystania, warunki w jakich były stosowane i ich wpływ na wiarygodność pomiarów  

oraz sposób wyrażania wyniku pomiaru.  

Doktorantka rozpoczęła swoje badania od wyznaczenia zawartości 24 wybranych 

związków polifenolowych w ekstraktach (naparach) badanych herbat. W tym celu 
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zastosowała metodę wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią 

mas. W przypadku czterech wybranych rodzajów herbat oznaczyła także zawartość jonów 

kilku wybranych metali, zarówno w próbkach herbat po ich mineralizacji jak  

i w naparach. Do ich oznaczenia zastosowała technikę spektrometrii mas ze wzbudzeniem  

w plazmie indukcyjnie sprzężonej (Cu, Co, Zn, Ni, Pb) oraz absorpcyjną spektrometrię 

atomową ze wzbudzeniem w płomieniu (Fe, Mn). Wyznaczenie składu badanych próbek 

herbat i ich naparów oraz porównanie z danymi literaturowymi było bardzo istotne ze 

względu na dyskusję późniejszych wyników badań uzyskanych przez doktorantkę. 

W przypadku badanych metod spektrofotometrycznych  istotny wpływ na wyniki 

pomiarów miało między innymi stężenie stosowanych reagentów, pH roztworu próbki, czas 

po którym wykonywano pomiar absorbancji, a także składniki matrycy próbek.  

W metodzie z rodnikiem DPPH* istotny jest czas reakcji, po którym mierzy się 

absorbancję rodnika, bowiem poszczególne związki polifenolowe reagują z nim ze 

zróżnicowanymi szybkościami. Doktorantka przeanalizowała ten parametr wyznaczając 

krzywe kinetyczne dla 5 wybranych flawonoidów. Uznała, że dla większości z nich uzyskuje 

się stałą wartość absorbancji po czasie 30 min. W dalszej kolejności zbadała kinetykę reakcji 

rodnika DPPH* z 8 modelowymi związkami polifenolowymi o różnych stężeniach, a także  

z różnymi ich mieszaninami. Otrzymane wyniki nie wskazują na istnienie tendencji 

dotyczącej addytywności zdolności do neutralizacji rodników DPPH* przez badane związki. 

Jak wynika z jej badań, a także z doniesień literaturowych, w zależności od składu 

jakościowego i ilościowego związków polifenolowych możliwe są oddziaływania  

o charakterze zarówno addytywnym, antagonistycznym jak i  synergicznym.  Doktorantka 

stwierdziła także duży wpływ wody użytej do przygotowania naparów herbat na wyniki 

pomiaru ich właściwości antyutleniających, tłumacząc to różnym stopniem ekstrakcji jonów 

metali znajdujących się w próbkach herbat w zależności od rodzaju zastosowanej wody (woda 

destylowana, kranowa, oligoceńska).  Największe wartości absorbancji wykazywały napary 

sporządzone z wody destylowanej - sprawdziła to dla dwóch rodzajów herbat (czarnej  

i zielonej). W kolejnym eksperymencie  doktorantka wykazała wyraźną zależność stopnia 

neutralizacji wolnych rodników DPPH* od ich początkowego stężenia. Różne są także 

wartości parametru EC50 (stężenie antyutleniacza niezbędne do neutralizacji 50% wolnych 

rodników) wyznaczone dla wybranych czterech związków polifenolowych. Okazało się 

jednak, że dla każdego zbadanego związku istnieje zakres stężeń, w którym różnica 

absorbancji przed i po reakcji nie zależy od początkowego stężenia rodnika. Dlatego 

doktorantka zaproponowała, aby w celu standaryzacji wyników uzyskiwanych tą metodą 
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wyrażać je właśnie jako wspomnianą różnicę absorbancji. Jednocześnie doktorantka 

zaproponowała troloks jako substancję wzorcową, do stężenia której powinno odnosić się 

uzyskiwane wyniki pomiaru właściwości antyutleniających badanych próbek. Efektywność 

neutralizacji rodników DPPH* zależy także od obecności jonów niektórych metali. 

Przeprowadzone eksperymenty dla kilku modelowych polifenoli i naparów herbat, do których 

dodawano jony metali wykazały ich zróżnicowany  wpływ na wartości oznaczanych 

właściwości antyutleniających w zależności od rodzaju metalu, jego stężenia i anionu  

z którym jest związany. Doktorantka przeprowadziła także próby wyeliminowania wpływu 

obecności jonów metali na wyniki pomiarów. Zastosowanie EDTA jako czynnika 

maskującego jony metali nie przyniosło spodziewanego efektu, zdolność do neutralizacji 

rodnika DPPH* wzrosła – doktorantka sugeruje, że zdolność tą posiadają także cząsteczki 

EDTA. Częściowe wyeliminowanie tego wpływu (tylko jony Zn(II) z ekstraktów herbaty 

zielonej i owocowej zostały zatrzymane całkowicie) osiągnęła stosując ekstrakcję do fazy 

stałej – przepuszczając roztwory przez złoże kationitu (Dowex 50Wx8). W warunkach 

optymalnych dla metody z DPPH*, określonych w przeprowadzonym eksperymencie, 

oznaczyła zdolności antyutleniające naparów z 24 rodzajów badanych herbat. Otrzymane 

wyniki posłużyły doktorantce do scharakteryzowania pod względem tych zdolności trzech 

wyróżnionych grup herbat i ich analizy pod względem podobieństw, za pomocą programu 

Statstica.   

Metoda Folina-Ciocalteu (FC) określana jest w literaturze jako metoda oznaczania 

całkowitej zawartości polifenoli. Najistotniejszym problemem tej metody jest jej słaba 

selektywność. Wiele związków o charakterze redukującym (między innymi: jony Fe(II), kwas 

askorbinowy, glutation, tryptofan) wpływa na wynik oznaczenia. Doktorantka potwierdziła to 

sporządzając krzywe kalibracji dla tych reduktorów. Na tej podstawie wnioskuje, że za 

pomocą metody Folina-Ciocalteu oznacza się tak naprawdę właściwości redukujące próbki,  

a nie sumaryczną zawartość polifenoli. W badaniach optymalizacyjnych ustaliła także czas 

upływający od zmieszania reagentów, po którym należy mierzyć absorbancję mieszaniny 

reakcyjnej oraz wskazała na kwas galusowy jako wzorzec, do którego powinno odnosić się 

wyniki pomiaru. Określiła także wpływ obecności jonów metali na wyniki oznaczeń 

uzyskiwane tą metodą (takich badań nie opisano dotychczas w literaturze). Uzyskane wyniki 

dla ekstraktów sporządzonych z dwóch rodzajów herbat, wskazują, podobnie jak w przypadku 

metody z DPPH*, na zróżnicowany wpływ badanych  jonów metali (Cu, Fe, Zn, Al, Mn), 

jednak w tym przypadku jest on znacznie słabszy. Usunięcie jonów metali z naparów trzech 

wybranych herbat, po przepuszczeniu przez złoże kationitu, wpłynęło nieznacznie na wynik 
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oznaczenia.  W ustalonych warunkach wyznaczyła całkowitą zdolność redukującą naparów 

wszystkich badanych herbat wyrażając ją w odniesieniu do kwasu galusowego jako wzorca 

(mg kwasu galusowego/g herbaty). Doktorantka przedyskutowała otrzymane wyniki  

i porównała je z otrzymanymi w analogicznym eksperymencie z zastosowaniem metody 

DPPH*. Okazało się między innymi, że herbaty zielone mają zarówno największą zdolność 

redukującą (wyznaczoną metodą FC) jak też największą zdolność do neutralizacji rodników  

w metodzie z DPPH*. 

Kolejną metodą badaną w recenzowanej pracy, wykorzystywaną do określania 

zdolności antyutleniających próbek żywności, jest metoda oparta na redukcji przez zawarte  

w nich antyutleniacze jonów Cu(II) związanych w kompleks z neukuproiną i pomiarze 

absorbancji  powstającego kompleksu  z Cu(I) przy długości fali 450 nm (metoda CUPRAC). 

Doktorantka wykazała, że w przypadku tej metody konieczna jest inkubacja próbki  

w temperaturze 50°C. Okazało się, że w metodzie tej wynik pomiaru jest sumą właściwości 

antyutleniających poszczególnych związków polifenolowych, nie stwierdziła tak jak było to 

w przypadku metody z DPPH* oddziaływań powodujących efekty  antagonistyczne lub  

synergiczne. Dalsze badania wykazały, że metale obecne w próbkach zawierających związki 

polifenolowe nie wpływają na wyniki pomiarów uzyskiwane tą metodą. Podobnie jak  

w przypadku poprzednich metod także tę wykorzystała do wyznaczenia zdolności 

antyutleniających (w jednostkach stężenia troloksu) wszystkich badanych próbek herbat. 

 Do wyznaczenia właściwości antyutleniających badanych związków polifenolowych  

i naparów próbek herbat doktorantka zastosowała także metody elektrochemiczne: 

woltamperometrię cykliczną i potencjometrię. Na podstawie uzyskanych danych stwierdziła, 

że nie są one miarodajne w wyznaczaniu tych właściwości, nie zauważyła żadnej logicznej 

zależności między wynikami uzyskanymi tymi metodami. Doktorantka swoimi badaniami 

podważyła także zasadność stosowania metody z jonami Al(III) do oznaczania całkowitej 

zawartości flawonoidów.  

Po zoptymalizowaniu metod, wybranych dla potrzeb recenzowanej rozprawy, 

doktorantka wyznaczyła za ich pomocą zdolności antyutleniające ekstraktów herbat badanych 

w pracy i określiła korelacje pomiędzy wynikami uzyskanymi  tymi metodami. W tym celu 

dla każdej pary metod wyznaczyła wartości współczynników determinacji  wykresów 

korelacji sporządzonych z wyników otrzymanych tymi metodami i przeliczonych na tę samą 

jednostkę – stężenie troloksu na masę herbaty. Na tej podstawie stwierdziła, że korelacja 

pomiędzy wynikami uzyskanymi poszczególnymi metodami jest w większości przypadków 

zaledwie zadowalająca, według przytoczonej w pracy skali (R2=<0,6259;0,7203>). Wyjątek 
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stanowią wyniki uzyskane metodami DPPH* i metodą wykorzystującą kompleks miedzi  

z neukuproiną (CUPRAC), dla których korelacja jest bardzo słaba (0,5763). Doktorantka 

wskazuje jednocześnie na to, że wyniki oznaczeń zdolności antyutleniających uzyskane przez 

nią czterema badanymi metodami wyraźnie różnią się między sobą. Przytacza także dane 

literaturowe pokazujące przykłady zarówno dobrej jak i słabej korelacji wyników 

uzyskiwanych różnymi metodami (spośród tych, którymi się zajmowała). Różnice  

w wynikach zarówno własnych badań jak i tych opisanych w literaturze upatruje  

w środowisku reakcji wpływającym na postać związków aktywnych, w istotnym wpływie 

matrycy (w pracy szczególną uwagę poświęcono obecności jonów metali) oraz w efektach 

synergistycznych i antagonistycznych przejawiających się w różnym stopniu  

w poszczególnych metodach.  

W trakcie recenzowania rozprawy doktorskiej mgr Anny Pękal nasunęło mi się kilka 

pytań i uwag: 

� Czy na podstawie przeprowadzonych badań można którąś z badanych metod 

zdecydowanie proponować jako standardową procedurę wyznaczania właściwości 

antyutleniających próbek żywności? Czy możliwe jest, aby była to jedna metoda 

stosowana dla wszystkich rodzajów próbek żywności?   

� Jakie były kryteria doboru modelowych polifenoli w badaniach optymalizacyjnych? 

Jest to bardzo ważne w związku z tym,  że w skład próbek żywności wchodzi wiele 

różnych związków polifenolowych charakteryzujących się zróżnicowaną 

reaktywnością.  

� Autorka nie stwierdziła w metodzie z kompleksem miedź-neukuproina (CUPRAC) 

istnienia interakcji pomiędzy składnikami mieszanin polifenoli. Czy stwierdzenie 

addytywności zdolności antyutleniających dla kwercetyny i dwóch innych związków 

oraz  kwercetyny dodanej do próbki wina jest wystarczającym dowodem 

upoważniającym do takiego wnioskowania? Dlaczego tych badań nie przeprowadzono 

w przypadku metody Folina? 

� Autorka podaje na str 63, iż badała 25 herbat marki Lipton, natomiast w tabeli 14 (str. 

64) podaje skład 24 herbat. 

� Tę samą pracę w Analytical Methods (5,2013,5990-5599) autorka podała  dwukrotnie 

w spisie literatury jako pozycje 71 i 81. W pozycji 71 podała mylnie strony: zamiast 

5990-5999 podała 5990-5990.  

� Wydaje się, że rysunek 4 (str. 24) pochodzi z pracy [39] a nie [40]. 
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� Efektywność neutralizacji rodników DPPH* została sprawdzono dla wszystkich 24 

rodzajów herbat po czasie 5 i 20 min. od momentu zmieszania  reagentów (str 86-87). 

Wydaje się, że skoro wcześniej autorka uznała za optymalny czas reakcji 30 min., to 

także ten czas powinna uwzględnić w tym eksperymencie. 

 

 Doktorantka bardzo starannie i szczegółowo przeanalizowała warunki stosowania, 

przez różnych badaczy, poszczególnych metod oznaczania właściwości antyutleniajacych 

próbek żywności, a następnie zweryfikowała je poprzez własną optymalizację 

poszczególnych parametrów analitycznych. Uwzględniła również te parametry, które nie były 

dotąd badane, a mają  istotny wpływ na uzyskiwany wynik oznaczenia.  

Analizując przeprowadzone przez mgr Annę Pękal badania mogę stwierdzić, że 

zostały one logicznie uzasadnione i zaplanowane oraz wykonane z należytą starannością. Są 

dobrze udokumentowane licznymi wykresami i wynikami zestawionymi w tabelach.  Nie 

mam  wątpliwości, co do poprawności zastosowanych metodyk badań.  Uzyskane wyniki  

i wypływające z nich  wnioski wnoszą istotny wkład w rozwój procedur analitycznych 

pozwalających na uzyskiwanie wiarygodnych informacji o właściwościach antyutleniających 

próbek herbat, soków i win. Zakres opisanych  w pracy  badań oraz sposób ich przedstawienia 

i omówienia  świadczą o ogromnej pracowitości Doktorantki, Jej bardzo dobrym rozeznaniu 

literaturowym oraz samodzielności w formułowaniu i rozwiązywaniu problemów 

badawczych. Uważam, że recenzowana przeze mnie praca Pani mgr Anny Julli Pękal spełnia 

wymagania stawiane rozprawom doktorskim (ustawa z dnia 14 marca 2003 r., Dz. Ustaw Nr 

65, poz. 595 z późn. zm.) i wnoszę o dopuszczenie Doktorantki do dalszych etapów przewodu 

doktorskiego. 

 

                                                                                                                         


