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Metabolity wtórne roślin jako źródło sygnału analitycznego 

w kontroli jakości żywności pochodzenia roślinnego 

dr hab. inż. Hanna Barchańska, Katedra Chemii Nieorganicznej, Analitycznej 

i Elektrochemii, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska, ul. B. Krzywoustego 6,  

44-100 Gliwice 

Joanna Płonka, Katedra Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii, 

Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska, ul. B. Krzywoustego 6, 44-100 Gliwice 

Marianna Kostina-Bednarz, Katedra Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektro-

chemii, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska, ul. B. Krzywoustego 6, 44-100 

Gliwice 

Nasir Shakeel, Katedra Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii, Wydział 

Chemiczny, Politechnika Śląska, ul. B. Krzywoustego 6, 44-100 Gliwice 

Pestycydy, pomimo negatywnego wpływu na środowisko, są obecnie jedy-

nymi substancjami, które zapewniają skuteczne i ekonomicznie opłacalne 

eliminowanie różnego rodzaju organizmów wpływających na obniżenie 

jakości i ilości plonów. Niestety, przyczyniają się do zmian środowiska nie 

tylko poprzez usuwanie patogenów i szkodników niszczących uprawy, ale 

również w wyniku zaburzania metabolizmu organizmów niebędących celem 

ich działania. Większość stosowanych obecnie pestycydów to związki 

organiczne, które mogą ulegać w środowisku degradacji, ponadto mogą być 

metabolizowane w organizmach żywych. Zakres przemian pestycydów uwarun-

kowany jest wieloma czynnikami zewnętrznymi. W rezultacie powstaje wiele 

związków o nieznanej strukturze oraz właściwościach toksykologicznych.  

Zgodnie z dyrektywą Rady 91/414/EWG stwierdzenie, że zawartość pesty-

cydów w roślinach jadalnych nie przekraczająca dopuszczalnego maksymalnego 

poziomu pozostałości (MRL) jest wystarczającym kryterium dla bezpie-

czeństwa żywności pod względem pozostałości środków ochrony roślin. 

Istnieje jednak ryzyko, że żywność pochodzenia roślinnego może również 

zawierać produkty degradacji pestycydów, nie ujęte w dyrektywnie i metody-

kach analitycznych, a mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów. 

Identyfikacja i oznaczenie zarówno pestycydów, jak i produktów ich degra-

dacji, wymaga opracowania metod analitycznych opartych na wzorcach – 
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analiza celowana. Realizacja tego zadania często bywa niemożliwa z powodu 

trudności w określaniu struktury powstałych pochodnych i/lub braku wzorców . 

Pestycydy stosowane przede wszystkim w celu ochrony rośliny przed 

szkodnikami mogą jednocześnie powodować stres roślinny. Efektem tego jest 

modyfikacja metabolizmu wtórnego rośliny, dzięki czemu możliwe jest jej 

przystosowanie się do nowych warunków środowiskowych. Zjawisko to stanowiło 

impuls do rozpoczęcia badań nad innowacyjnym narzędziem analitycznym 

opartym na profilach metabolicznych, umożliwiającego ocenę narażenia rośliny 

na działanie pestycydów bez konieczności identyfikacji tych związków. 
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Współczesne poglądy na funkcje metabolitów 

pierwotnych i wtórnych w kontekście „korneliańskiego” 

dylematu roślin – rosnąć czy się bronić? 

dr hab. Anna Szakiel, prof. UW, a.szakiel@uw.edu.pl, Zakład Biochemii Roślin, 

Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski  

Specyficzne metabolity roślinne zwane wtórnymi (wyspecjalizowanymi ) 

pełnią strategiczną rolę w mechanizmach obrony roślin, ale zwiększenie 

syntezy tych związków może odbywać się kosztem wzrostu i podstawowych 

funkcji fizjologicznych. Ponieważ pierwotne i wtórne metabolity mają 

zasadniczo te same prekursory, wydaje się, że kompromis między wzrostem 

i obroną jest osiągany na drodze alokacji przepływu metabolitów , co 

w skrajnym przypadku może prowadzić do ograniczenia jednego procesu 

przez drugi: jeśli priorytetowe są procesu wzrostowe, dostępność zasobów 

metabolicznych staje się czynnikiem limitującym syntezę bioaktywnych 

metabolitów wtórnych, lub odwrotnie. Wybór jednej z dwóch strategii 

„rosnąć czy się bronić” określany jest często jako „korneliański” dylemat 

roślin (czyli trudny wybór między dwiema równie ważnymi wartościami; 

określenie w wersji klasycznej jest zaczerpnięte z dramatu „Cyd” Pierre’a 

Corneille’a).  

Podział metabolizmu na pierwotny i wtórny jest przydatny, ale nie opisuje 

w sposób adekwatny złożoności i wzajemnych relacji mechanizmów, które 

wyewoluowały u roślin do podtrzymywania procesów wzrostu, rozwoju 

i jednoczesnego radzenia sobie z mnogością czynników abiotycznych i bio -

tycznych w środowisku. Wiele metabolitów, zarówno pierwotnych jak i wtórnych, 

jest wielofunkcyjnych i pełni w roślinach funkcje uzupełniające. Ponadto 

właściwe zrozumienie funkcji metabolitów wyspecjalizowanych może być 

utrudnione z powodu ich specyficznej biosyntezy i dystrybucji, zachodzących 

lokalnie w konkretnych tkankach i ograniczonych czasowo do określonych 

faz wzrostu i rozwoju rośliny. Dlatego współcześnie wielu badaczy podważa 

koncepcję współzawodnictwa o zasoby metaboliczne  jako zbyt uproszczoną 

i antropocentryczną.  
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Aktywność biologiczna metabolitów wtórnych wątrobowców 

Małgorzata Guzowska, gosia.guzowska@gmail.com, Zakład Chemii Analitycznej, 

Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Rafał Wawrzyniak, rafwawrz@amu.edu.pl, Zakład Chemii Analitycznej, Wydział 

Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Wiesław Wasiak, wasiakw@amu.edu.pl, Zakład Chemii Analitycznej, Wydział Chemii, 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Katarzyna Buczkowska-Chmielewska, androsac@amu.edu.pl, Zakład Genetyki, 

Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Wątrobowce (Marchantiophyta) to druga co do wielkości grupa mszaków 

wykazujących aktywność farmakologiczną i biologiczną. Te niepozorne 

rośliny są przodkami wszystkich roślin lądowych i obficie wytwarzają meta -

bolity wtórne, w tym mono, seskwi- i diterpenoidy oraz związki aromatyczne – 

flawonoidy. Wiele z nich wykazuje znaczące działania biologiczne, takie jak: 

działanie hamujące alergiczne, kontaktowe zapalenie skóry, cytotoksyczność, 

działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze, działanie przeciw owadom 

i właściwości przeciwutleniające. W przeszłości wątrobowce były używane 

jako remedium na skaleczenia, złamania, oparzenia, siniaki, otwarte rany, 

stany zapalne i zapalenie płuc.  

Wątrobowce stanowią cenne źródło ciekawych związków bioaktywnych: 

szereg terpenoidów (największa grupa metabolitów wtórnych wątrobowców – 

ponad 1600 opisanych struktur) oraz związki aromatyczne (głównie flawo-

noidy, fenylopropanoidy, benzenoidy i bibenzylo pochodne). Niektóre z nich 

wykazują działanie przeciwdrobnoustrojowe np. Plagiochila, Bazzania i Radula, 

Conocephalum conicum, Lunularia cruciata zawierają metabolity, takie jak 

marchantyna A i lunularyna, które wykazują silne działanie przeciwgrzybicze 

wobec różnych grzybów np. Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Candida 

i Rhizoctonia spp. Inne wątrobowce np. Trichocolea mollissima, Trichocolea 

tomentella i Trichocolea lanata posiadają związki chemiczne, które są 

łagodnie grzybobójcze. Bioaktywne substancje pochodzenia roślinnego są 

w większości oznaczane jako przeciwutleniacze. Fitochemikalia są cząsteczkami 
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redoks aktywnymi i dynamicznie zaangażowanymi w utrzymanie równowagi 

redoks w komórce.  

 W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących skuteczności 

wyizolowanych metabolitów wtórnych obecnych w komórkach wątrobowców 

wobec wybranych gatunków grzybów i bakterii.  

• Badania realizowano w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki 

2017/27/B/NZ8/01091. 

• Badania realizowano w ramach projektu nr POWR.03.02.00-00-I020/17. 
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Antocyjany – charakterystyka i otrzymywanie 

w roślinnych kulturach in vitro 

Agata Rogowska, agata.d.rogowska@uw.edu.pl, Zakład Biochemii Roślin, Instytut 

Biochemii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, www.biol.uw.edu.pl 

Antocyjany są szeroko rozpowszechnioną  grupą pigmentów nadających 

kolory kwiatom i owocom, często liściom, łodygom, a nawet korzeniom wielu 

gatunków roślin. Zakres barw tych związków waha się od pomarańczowego, 

przez czerwony, różowy i fioletowy aż do niebieskiego. Na barwę 

antocyjanów ma wpływ wiele czynników. Są to m.in.: pH, stopień acylacji 

pierścienia aromatycznego, występowanie innych barwników fenolowych 

(tzw. ko-pigmentacja) czy tworzenie kompleksów z metalami.  Do tej pory 

zidentyfikowano ponad 650 różnych barwników antocyjanowych, różniących 

się stopniem metylacji, hydroksylacji, glikozylacji i acylacji. Ponieważ 

antocyjanom przypisywane są liczne właściwości prozdrowotne, obecnie 

wzrasta zainteresowanie tymi związkami nie tylko jako składnikami 

naturalnej żywności (owoców i warzyw), ale także jako substancjami, które 

mogą zastąpić sztuczne barwniki dodawane do żywności i kosmetyków. 

Produkcja pigmentów antocyjanowych na skalę przemysłową opiera się 

w dużej mierze na ekstrakcji z całych roślin. Najczęściej wykorzystuje się 

odpady z przemysłu winiarskiego – skórki winogron, ale również czarną 

marchew, czerwoną kapustę, bataty oraz jagody. Ze względu na rosnące 

zapotrzebowanie na naturalne barwniki jako dodatki do żywności, napojów, 

środków farmaceutycznych i kosmetycznych, poszukiwane są różne narzę-

dzia i techniki biotechnologiczne mające na celu stymulację biosyntezy 

i akumulacji pożądanych związków. Jednym z rozwiązań jest zastosowanie 

roślinnych kultur in vitro w celu otrzymywania barwników antocyjanowych. 

Kultury korzeni włośnikowatych, kultur zawiesinowych lub kultur pędów 

odpowiednich gatunków roślin mogą stanowić wydajne źródło antocyjanów. 

Zastosowanie elicytorów oraz metod inżynierii genetycznej w znaczący 

sposób może zwiększyć wydajność otrzymywania tych barwników.  



V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pierwotne i wtórne metabolity roślin i grzybów”, 

27 stycznia 2022 r., Wystąpienia Uczestników  

 

20 

Badania fitochemiczne liści irgi różowej  

(Cotoneaster roseus) 

Barbara Krzemińska, barbara.krzem@gmail.com, Zakład Botaniki Farmaceutycznej, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny  

Katarzyna Szewczyk, Zakład Botaniki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie  

Michał Dybowski, Katedra Chromatografii, Wydział Chemii, Instytut Nauk Chemicznych 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Rafał Typek, Katedra Chromatografii, Wydział Chemii, Instytut Nauk Chemicznych, 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  

Rodzaj Cotoneaster Medik. jest jednym z najliczniejszych rodzajów 

rodziny Rosaceae, obejmującym około 500 gatunków krzewów i małych 

drzew. Naturalnym środowiskiem występowania irg są poszczególne rejony 

Eurazji oraz Północnej Afryki. Niektóre irgi są powszechnie uprawiane 

w Polsce w miejskich parkach oraz przydomowych ogrodach jako rośliny 

ozdobne. 

Liście i owoce różnych gatunków irg są stosowane w tradycyjnej medy-

cynie azjatyckiej w leczeniu wielu dysfunkcji, m.in. jako środki przeciw-

gorączkowe, wykrztuśne, diuretyczne, przeciwnowotworowe, hepatoprotekcyjne, 

kardiotoniczne oraz przeczyszczające.  

Celem pracy było określenie składu chemicznego ekstraktu uzyskanego 

z liści C. roseus, a tym samym uzupełnienie luk w wiedzy dotyczących tego 

gatunku. W badaniu zostały zastosowane nowoczesne techniki analityczne, 

takie jak LC-MS oraz GC-MS. Dokonano oceny zarówno jakościowej, jak 

i ilościowej zawartości związków czynnych.  

Otrzymane wyniki korelują z danymi dotyczącymi pozostałych gatunków 

z rodzaju Cotoneaster, sugerującymi, iż flawonoidy, proantocyjanidyny, kwasy 

fenolowe, glikozydy cyjanogenne oraz triterpenoidy są najliczniejszymi 

związkami czynnymi wśród tych roślin. Składniki te są odpowiedzialne za 

właściwości biologiczne irg. W badanym ekstrakcie stwierdzono największą 

zawartość kwasu chlorogenowego, rutyny, skopoletyny, izokwercytryny oraz 
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hiperozydu. Uwagę zwraca obecność horyzontatów A i C, które do tej pory 

zostały wyizolowane jedynie z gatunku C. horizontalis, jak również kotonianu 

A, którego obecność potwierdzono u C. racemiflora. 

Biorąc pod uwagę obiecujące wyniki analiz dotyczących chemizmu liści  

C. roseus, określenie substancji aktywnych w pozostałych częściach tej 

rośliny, jak również ocena aktywności biologicznej wyizolowanych związków 

pod kątem wykorzystania tego gatunku jako potencjalnego surowca  

leczniczego, wydaje się być uzasadnionym kierunkiem badań.  
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Badanie potencjału biokontroli w kulturach dualnych  

in vitro z udziałem gatunków drzew z rodzaju Fraxinus 

oraz grzybów Thielavia basicola i Hymenoscyphus fraxineus 

Katarzyna Nawrot-Chorabik, rlnawrot@cyf-kr.edu.pl, Katedra Ochrony Ekosystemów 

Leśnych, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, https://wl.urk.edu.pl/  

Natalia Marcol-Rumak, natalia.marcol@doctoral.uj.edu.pl, Zakład Fizjologii i Biochemii 

Roślin, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

https://wbbib.uj.edu.pl/pl_PL  

Dariusz Latowski, dariusz.latowski@uj.edu.pl, Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin, 

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

https://wbbib.uj.edu.pl/pl_PL  

Natalia Gumulak, gumnatalia@gmail.com, Katedra Ochrony Ekosystemów Leśnych, 

Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, https://wl.urk.edu.pl/ 

Badania nad zwalczaniem patogenu Hymenoscyphus fraxineus mają 

kluczowe znaczenie przy opracowaniu procedur ochrony drzewostanów 

z udziałem jesionu. Do tego celu wykorzystano endofit Thielavia basicola. 

Metodą kultur dualnych in vitro badano interakcje pomiędzy endofitem  

T. basicola, patogenem H. fraxineus oraz tkankami kalusa i siewkami dwóch 

gatunków jesionu: Fraxinus excelsior i F. pennsylvanica. Utworzono kultury 

dualne in vitro roślina-grzyb (F. excelsior lub F. pennsylvanica – T. basicola) 

oraz grzyb-grzyb w interakcji (T. basicola – H. fraxineus). Celem było 

określenie potencjału biokontroli T. basicola przeciw H. fraxineus oraz 

ustalenie czy badane gatunki wytwarzają metabolity wtórne.  

Materiały i metody: Materiał roślinny stanowiły proliferowane tkanki 

kalusa oraz siewki F. excelsior i F. pennsylvanica pochodzące z nasion 

pozyskanych w Nadleśnictwa Kańczuga. Wykorzystano również izolaty 

grzybów: endofitu T. basicola i patogena H. fraxineus. Hodowle prowadzono 

w ciemności w temperaturze 24 ±1ºC i wilgotności 40% na zmodyfikowanym 

podłożu ½MS (Murashige i Skoog 1962), suplementowanym benzyloadenino -

puryną (BA) oraz kwasem dichlorofenoksyoctowym (2,4-D), opracowanym 

w KOEL UR. Kultury dualne prowadzono w trzech powtórzeniach. Wykonano 
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pomiary chlorofilu a, chlorofilu b, karotenoidów oraz analizy chromato-

grafem HPLC w ZFiBR UJ.  

Wyniki: Endofit T. basicola wykazywał silne działanie hamujące wzrost 

patogenu, a w jego otoczeniu obserwowano brązowe zabarwienie pożywki 

oraz ciemne struktury w postaci kryształów (metabolity wtórne). Po 

utworzeniu kultury dualnej in vitro roślina-grzyb z T. basicola przez 60 dni 

(bez pasażowania) nie nastąpiły zmiany morfogenetyczne w tkance kalusa  

F. excelsior. Wzrost endofitu został zahamowany, a spowodował to 

niezidentyfikowany metabolit wtórny. Był on możliwy do identyfikacji za 

pomocą chromatografii HPLC, ale tylko w przypadku, gdy T. basicola wzrastał 

z dodatkiem nadsączu H. fraxineus. Trwają prace nad oznaczeniem tej 

substancji. 
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Czy produkcja metabolitów wtórnych jest zależna od płci? 

Badania na modelowym gatunku dwupiennym  

Rumex thyrsiflorus Fingerh 

Kacper Gozdur, kacper.gozdur@student.uj.edu.pl, Zakład Cytologii i Embriologii 

Roślin, Instytut Botaniki, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gronostajowa 

9, 30-387 Kraków, https://ib.uj.edu.pl  

Katarzyna Dziedzic, katarzyna.dziedzic.89@gmail.com, Zakład Cytologii i Embrio-

logii Roślin, Instytut Botaniki, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński, ul. Grono-

stajowa 9, 30-387 Kraków, https://ib.uj.edu.pl  

Agnieszka Szopa, a.szopa@uj.edu.pl, Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej, 

Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, ul. Medyczna 9, 

30-688 Kraków, https://farmacja.cm.uj.edu.pl/pl/jednostki/katedra-i-zaklad-botaniki-

farmaceutycznej/ 

Halina Ekiert, halina.ekiert@uj.edu.pl, Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej, 

Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, ul. Medyczna 9, 

30-688 Kraków, https://farmacja.cm.uj.edu.pl/pl/jednostki/katedra-i-zaklad-botaniki-

farmaceutycznej/ 

Halina Ślesak, halina.slesak@uj.edu.pl, Zakład Cytologii i Embriologii Roślin, 

Instytut Botaniki, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gronostajowa 9, 30-387 

Kraków, https://ib.uj.edu.pl 

Rumex thyrsiflorus Fingerh. (szczaw rozpierzchły) to gatunek dwupienny, 

będący wartościowym, modelowym obiektem badań dotyczących budowy 

i funkcji roślinnych chromosomów płci oraz potencjalnym źródłem ważnych 

farmakologicznie metabolitów wtórnych.  

Celem podjętych badań było określenie różnic w zawartości wybranych 

związków fenolowych u osobników płci męskiej i żeńskiej. Analiza zależności 

pomiędzy płcią roślin pochodzących z populacji naturalnej a zawartością 

biologicznie aktywnych związków fenolowych w ich liściach wykazała, że 

rośliny płci żeńskiej stanowią cenniejsze źródło kwasów fenolowych, flawo-

noidów oraz katechiny.  

Opracowana procedura mikrorozmnażania R. thyrsiflorus w warunkach in 

vitro na pożywce Murashige i Skoog’a z 0,5 mg/l tidiazuronu oraz metoda 

identyfikacji płci siewek będących źródłem eksplantatów (hypokotyle), 
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oparta na technice PCR z zastosowaniem genetycznych markerów płci, 

umożliwia uzyskanie tkanki kalusowej oraz regenerantów danej płci.  

Analiza przeprowadzona metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej 

(HPLC-DAD) wykazała, że ekstrakty wyizolowane z roślin płci żeńskiej 

zregenerowanych w warunkach in vitro, w porównaniu do ekstraktów z rege-

nerantów płci męskiej, charakteryzowały się wyższą zawartością większości 

oznaczonych związków; kwasów fenolowych: kwasu chlorogenowego, 

galusowego, kawowego, kryptochlorogenowego i wanilinowego, i dużo wyższą 

zawartością flawonoidów: hyperozydu, kwercytryny, rutozydu oraz katechiny.  

Obecnie prowadzone są badania na kulturach zawiesinowych z kalusa 

zaindukowanego na hypokotylach wyizolowanych z siewek płci męskiej 

i żeńskiej oraz hodowlach hydroponicznych roślin żeńskich zregenerowanych 

w kulturach in vitro. Ich celem jest opracowanie metody uzyskiwania zależnej 

od płci, zwiększonej biosyntezy ważnych farmakologicznie wybranych 

związków fenolowych w odpowiedzi na czynniki stresowe (m.in. stres solny). 
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Kombucha – fermentowana herbata  

o licznych właściwościach prozdrowotnych 

Aleksandra Łupawka, olalupawka12@wp.pl, Fitochemiczne Studenckie Koło Naukowe, 

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Kombucha to tradycyjny napój spożywany od 220 roku  p.n.e. Jego nazwa 

wywodzi się z Japonii i oznacza herbatę z wodorostów. Kombucha to słodko-

kwaśny, musujący i orzeźwiający napój. Powstał on na drodze fermentacji 

poprzez dodanie do osłodzonej herbaty grzyba japońskiego. Grzyb japoński 

zwany również herbacianym to kolonia bakterii wraz ze specjalną kulturą 

drożdży należącą do grupy SCOBY (Symbiotic Cultures of Bacteria and Yeasts) 

stanowiącą galaretowatą, plackowatą masę o barwie białej bądź jasno -

pomarańczowej. W procesie fermentacji w zależności od rodzaju użytej 

herbaty kombucha przyjmuje zabarwienie od jasnoszarego po ciemnobrązowe. 

Do jej wyrobu najlepiej nadaje się herbata czarna lub zielona oraz cukier.  

W składzie napoju możemy wyróżnić różnorodne związki chemiczne, na 

przykład kwasy organiczne takie jak kwas octowy odpowiedzialny za kwaśny 

smak i aromat napoju oraz kwas mlekowy, jabłkowy, cytrynowy czy winowy 

wykazujące działanie przeciwbakteryjne oraz zapobiegające zanieczyszczeniu 

kombuchy. Kwas glukonowy eliminuje zaś toksyny wytwarzane przez 

patogenne drobnoustroje. Ponadto w kombusze występują witaminy z grupy 

B, witamina C, aminokwasy biogenne, aminy, puryny, tłuszcze, białka oraz 

niewielkie ilości etanolu, dwutlenku węgla, polifenoli, minerałów i anionów.  

Napój ten cechują liczne właściwości prozdrowotne. Przeprowadzone 

badania in vitro oraz in vivo pozwalają na przypisanie kombusze właściwości 

przeciwdrobnoustrojowych, przeciwutleniających oraz przeciwnowotworowych. 

Badania przeprowadzone na królikach oraz szczurach potwierdzają, że 

kombucha obniża poziom cholesterolu we krwi jak również możną ją 

stosować w leczeniu cukrzycy typu drugiego. Ponadto stosowanie kombuchy 

normalizuje czynności pracy jelit, zapobiega infekcjom pęcherza moczowego 

a w przypadku kobiet łagodzi uderzenia gorąca w okresie menopauzy oraz 

zmniejsza zaburzenia miesiączkowania i hamuje procesy starzenia się.  
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Ocena jakości pasz skarmianych  

w wybranych gospodarstwach środkowo-wschodniej 

Polski utrzymujących bydło mleczne 

Szymon Milewski, xszymon47@gmail.com, Instytut Żywienia Zwierząt i Broma-

tologii, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie, https://up.lublin.pl/ 

Julia Fabjanowska, julia.fabjanowska@up.lublin.pl, Instytut Żywienia Zwierząt 

i Bromatologii, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przy-

rodniczy w Lublinie, https://up.lublin.pl 

Renata Klebaniuk, renata.klebaniuk@up.lublin.pl, Instytut Żywienia Zwierząt 

i Bromatologii, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przy-

rodniczy w Lublinie, https://up.lublin.pl 

Bożena Kiczorowska, bozena.kiczorowska@up.lublin.pl, Instytut Żywienia Zwierząt 

i Bromatologii, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przy-

rodniczy w Lublinie, https://up.lublin.pl 

Malwina Zając, malwina.zajac@up.lublin.pl, Instytut Żywienia Zwierząt i Broma-

tologii, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie, https://up.lublin.pl 

Podstawową rolę w prawidłowym żywieniu zwierząt odgrywa szczegółowa 

ocena wartości pokarmowej oraz jakość skarmianych pasz. Niedoszacowanie 

ich wartości, obecność substancji niepożądanych, niska jakość, nie pozwala 

na optymalne pokrycie potrzeb pokarmowych zwierząt.  

Jednym z głównych problemów paszoznawstwa jest występowanie pleśni 

i mykotoksyn, przede wszystkim ze względu na ich toksyczność dla zwierząt. 

Mianem mykotoksyn określamy produkty wtórnego metabolizmu grzybów 

strzępkowych. Charakteryzują się dużą stabilnością odnośnie warunków 

środowiskowych (pH, temperatura). Patogenne efekty działania, na zwierzęta 

przeżuwające tych organicznych związków chemicznych, uwarunkowane  są 

ilością przyjętej dawki, czasem ekspozycji na mykotoksynę, interakcją 

mikotoksyn z innymi substancjami toksycznymi i podatnością genetyczną 

zwierzęcia. Jednoczesna obecność wielu mykotoksyn przyczynia się do 
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zwiększenia ich toksyczności dla zwierzęcia, czego często konsekwencją jest 

obniżenie zdrowotności i oczekiwanej wydajności produkcyjnej zwierząt.  

Celem pracy była ocena jakości oraz wartości pokarmowej pasz 

skarmianych w wybranych gospodarstwach środkowo-wschodniej Polski 

utrzymujących bydło mleczne, w tym krowy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej 

odmiany czarno-białej. Badania realizowano w dziesięciu gospodarstwach 

gdzie średnia liczebność stada wyniosła 164 sztuk bydła, w tym 70 krów 

użytkowości mlecznej. Całkowita powierzchnia upraw wynosiła 72 ha, 

z czego około 25 ha przeznaczonych było pod uprawę kukurydzy na kiszonkę, 

25 ha stanowiły użytki zielone, a na blisko 30 ha uprawiane były zboża. 

W okresie badawczym co 2 miesiące oceniano wartość pokarmową i jakość 

pasz w każdym z gospodarstw. Analizy laboratoryjne poprzedzone były oceną 

organoleptyczną pasz. Analizie poddano pasze objętościowe suche i soczyste 

oraz treściwe, jak również mieszanki przygotowane do bezpośredniego 

skarmiania. W paszach oznaczono zawartość podstawowych składników 

pokarmowych, skład mineralny, zawartość substancji niepożądanych oraz 

dodatkowo oznaczono pH i zawartość LKT w przypadku pasz zakiszanych. 

W przeprowadzonych badaniach stwierdzono, że pasze były głównie 

dobrej jakości, a ich skład i wartość pokarmowa były charakterystyczne dla 

ich rodzaju. Stwierdzone pojedyncze przypadki niepożądanych związków 

w ocenianych paszach pozwoliły na wykluczenie tych pasz z żywienia krów.  
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Oznaczanie metabolitów w młodych pędach chmielu 

(Humuls lupuus L.) odmiany Magnum 

Jarosław Mołdoch, jmoldoch@iung.pulawy.pl, Zakład Biochemii i Jakości Plonów, 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy, 

www.iung.pl 

Sylwia Pawelec, spawelec@iung.pulawy.pl, Zakład Biochemii i Jakości Plonów, Instytut 

Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy, www.iung.pl 

Młode pędy chmielu od dawna znane były jako przysmak kuchni staro-

polskiej. Na zachodzie Europy w dalszym ciągu nie tracą na popularności. 

W smaku szparagi chmielowe maja specyficzny zapach i smak, z wyczuwalną 

nutą goryczy. W literaturze jest bardzo mało informacji odnośnie fitochemii 

pędów chmielowych. Odnoszą się one głównie do badań biotechnologicznych 

oraz tworzenia roślin w kulturze in vitro. W Polsce uprawia się głównie 

odmiany goryczkowe z czego 30% stanowi niemiecka odmiana Magnum, 

preferowana przez wielkie koncerny browarnicze. 

Celem niniejszej pracy jest oznaczenie metabolitów w młodych pędach 

chmielowych odmiany Magnum, będącej w kolekcji Instytutu Uprawy 

Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach . 

Analizy kwasów tłuszczowych, aminokwasów, cukrów prostych, flawonoidów 

wykonano za pomocą HPLC. Ilościową zawartość tych związków przeliczono 

na wzorce dostępne komercyjnie. Białko oznaczono metodą Bradford’a. 

Analizy wykonano ze zbiorów w latach 2018-2020. 

Analizy ilościowe poszczególnych grup związków wykazały, że odmiana 

Magnum zawiera 86 mg/g suchej masy (s.m.) aminokwasów z czego 30 mg/g 

s.m. występuje w postaci wolnej. Pędy chmielowe tej odmiany stanowią 

bogate źródło białka, którego zawartość oscyluje na poziomie 90 mg/g s.m. 

Zawartość kwasów tłuszczowych oraz cukrowców wynosiła odpowiednio  

452 mg/kg i 117 g/kg s.m. Analiza polifenoli pozwoliła zidentyfikować 

4 flawonoidy, dwie pochodne kwercetyny i kemferolu. Sumaryczna zawartość 

flawonoidów wynosiła 743 mg/kg s.m.  
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W wyniku kilkuletnich badań nie wykazano różnicy w ilościowej zawar-

tości związków w poszczególnych latach. Wykluczono dzięki temu istotny 

wpływ czynników środowiskowych na skład fitochemiczny pędów chmie-

lowych z odmiany Magnum. 
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Produkcja kryształów szczawianu wapnia 

przez Diploschistes muscorum w odpowiedzi 

na zanieczyszczenie metalami ciężkimi 

Karolina Chowaniec, karolina.chowaniec@doctoral.uj.edu.pl, Instytut Botaniki, Wydział 

Biologii, Uniwersytet Jagielloński, www.wb.uj.edu.pl 

Kaja Rola, kaja.skubala@uj.edu.pl, Instytut Botaniki, Wydział Biologii, Uniwersytet 

Jagielloński, www.wb.uj.edu.pl 

Piotr Osyczka, piotr.osyczka@uj.edu.pl, Instytut Botaniki, Wydział Biologii, Uniwer-

sytet Jagielloński, www.wb.uj.edu.pl 

Porosty są symbiotycznymi organizmami zbudowanymi ze strzępek grzyba 

i komórek fotobionta, którym zazwyczaj jest eukariotyczna zielenica lub/i 

prokariotyczna sinica. Plechowata budowa ciała, brak ochronnej warstwy 

kutykuli i systemu korzeniowego sprawia, że organizmy te pobierają wodę 

i inne substancje, w tym toksyczne związki, bezpośrednio z otoczenia. 

Diploschistes muscorum tworzy skorupiastą plechę z charakterystycznymi 

zagłębionymi w niej czarnymi owocnikami apotecjowymi. W początkowych 

stadiach rozwoju D. muscorum pasożytuje na innych porostach, głównie 

z rodzaju Cladonia, później zaczyna żyć samodzielnie. Charakteryzuje się 

nadzwyczajną zdolnością akumulowania metali ciężkich, głównie Zn , Pb i Cd. 

Stężenia metali w plesze tego porostu mogą być wyższe od zawartości 

pierwiastków w macierzystym podłożu. Właściwość ta określana jest mianem 

hiperakumulacji. Strzępki grzyba tworzące plechę produkują kwas szczawiowy 

mający zdolność chelatowania jonów różnych pierwiastków tworząc w ten 

sposób kryształy szczawianów. Funkcje tych kryształów nie są dokładnie 

poznane. Przypuszcza się, że oprócz detoksykacji metali ciężkich, mogą też 

brać udział w magazynowaniu nadmiaru wapnia, regulacji gospodarki wodnej 

i ochronie przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym. Najczęściej 

obserwowane w porostach są kryształy szczawianu wapnia. Przy użyciu 

mikroskopu skaningowego (SEM) z systemem EDS (Energy-dispersive X-ray 

spectroscopy) przebadano plechy okazów D. muscorum zebranych z hałdy 

pohutniczej w Trzebini i z okolic huty cynku w Bukownie. Miejsca te stanowią 
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antropogeniczne siedliska ekstremalnie zanieczyszczone metalami ciężkimi. 

Na powierzchni plechy zaobserwowano skomasowania kryształów, występu -

jących głównie w postaci bipiramid. Obfita produkcja szczawianów przez  

D. muscorum może stanowić adaptację do życia w skrajnie zanieczyszczonych 

środowiskach. 

Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego o nr 2016/23/  

B/NZ8/00759 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.  
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Przemiany brassinosteroidów w roślinach i grzybach 

Edyta Miszczuk, medyta93@gmail.com, Katedra Biologii i Ekologii Roślin, Wydział 

Biologii, Uniwersytet w Białymstoku, biologia.uwb.edu.pl 

Andrzej Bajguz, abajguz@uwb.edu.pl, Katedra Biologii i Ekologii Roślin, Wydział 

Biologii, Uniwersytet w Białymstoku, biologia.uwb.edu.pl 

Brassinosteroidy są hormonami roślinnymi pełniącymi różnorodne 

funkcje, np. przyrost rośliny na długość czy jej ochrona przed stresem 

środowiskowym. Ich największe stężenie notowane jest u przedstawicieli 

rodziny Brassicaceae. Pod względem chemicznym są podobne do cholesterolu 

występującego u zwierząt. Najbardziej znani przedstawiciele tej grupy 

hormonów to brassinolid, kastasteron czy teasterol.  

Brassinosteroidy i ich metabolity ulegają wielu reakcjom chemicznym: 

estryfikacji, glukozylacji, acetylacji, epimeryzacji czy hydroksylacji. Reakcje 

te służą głównie przemianie brassinosteroidów do nieaktywnych biologicznie 

związków. Jednak katabolizm brassinosteroidów nadal stanowi wciąż niewia-

domą dla człowieka. Najlepiej udokumentowanymi reakcjami są przemiany 

dotyczące brassinolidu, kastasteronu i ich 24-epimerów. 

Badania nad brassinosteroidami wykazały ich liczne właściwości. Mogą 

być wykorzystywane w medycynie jako związki aktywne farmakologicznie czy 

rolnictwie. Udowodniono ich zdolności zmniejszające rozwój i proliferację 

nowotworów. Brassinosteroidy posiadają aktywność przeciwwirusową i anty -

bakteryjną. Jednak największą nadzieję wiąże się z ich potencjałem przeciw -

zapalnym, a także zmniejszającym poziom szkodliwego cholesterolu. U roślin 

zastosowanie tych hormonów powoduje większą odporność na szkodliwe 

warunki środowiska, takie jak: susza czy niska temperatura co może znaleźć 

zastosowanie w uprawie roślin użytkowych. Dostępne badania wykazują wiele 

właściwości brassinosteroidów, ale jako relatywnie młoda grupa związków 

wymagają dalszej analizy. 
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UHPLC-CAD-QTOF-MS/MS jako narzędzie szybkiej 

analizy metabolitów wtórnych na przykładzie 

strukturalnej i ilościowej charakterystyki saponin 

występujących w kultywarach buraka (Beta vulgaris L.) 

Agnieszka Mroczek, mroczek@biol.uw.edu.pl, Zakład Biochemii Roślin, Instytut 

Biochemii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, www.biol.uw.edu.pl/pl/  

Urszula Klimczak, ula_klimczak@poczta.onet.pl, Zakład Biochemii Roślin, Instytut 

Biochemii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, www.biol.uw.edu.pl/pl/  

Mariusz Kowalczyk, mkowalczyk@iung.pulawy.pl, Zakład Biochemii i Jakości 

Plonów (NBP), Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut 

Badawczy, https://www.iung.pl/ 

Burak (Beta vulgaris L.) należy do rodziny szarłatowatych. Wszystkie 

znane odmiany buraka pochodzą od buraka dzikiego, występującego 

w naturze na brzegach akwenów w basenie Morza Śródziemnego. W wyniku 

trwającej tysiące lat selekcji uzyskano wiele kultywarów buraka, z których 

w Polsce najpopularniejsze są burak ćwikłowy (Beta vulgaris var. conditiva) 

i liściowy (Beta vulgaris var. cicla). Są to warzywa cenione nie tylko ze 

względu na smak korzeni czy liści, ale również ze względu na właściwości 

prozdrowotne. Celem pracy było zbadanie saponin występujących w buraku 

ćwikłowym i liściowym. Związki te chociaż częściowo mogłyby być odpo -

wiedzialne za opisane we wcześniejszej literaturze właściwości nutra-

ceutyczne ekstraktów z buraka. Analiza jakościowa związków w pozyskanych 

z badanego materiału frakcjach saponinowych była prowadzona za pomocą 

UHPLC-QTOF-MS/MS. We badanych próbach na podstawie wzorów frag-

mentacji wstępnie zidentyfikowano różną liczbę saponin, które okazały się 

pochodnymi pięciu aglikonów, tj. kwasu oleanolowego, hederageniny, 

gypsogeniny, kwasu akebonowego i kwasu serjanowego. Saponiny te różniły 

się także rodzajem i liczą cukrów przyłączonych do aglikonu; ponadto struk-

tura części saponin zawierała podstawniki typu dioksolanu i acetalowego. 

Oszacowano także zawartość wszystkich zidentyfikowanych związków 

metodą opartą na UHPLC sprzężonym z QTOF-MS/MS i detektorem CAD. 
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Opracowana metoda pozwoliła scharakteryzować saponiny w mieszaninie, 

bez czasochłonnego rozdzielania. Ze względu na szybkość analizy, doskonałą 

czułość i niski poziom zużycia próbki, UHPLC-CAD-QTOF-MS/MS oferuje 

ekologiczne podejście do analizy strukturalnej, mimo że uzyskaną identy -

fikację można uznać jedynie za wstępną.  
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Wpływ chitozanu jako elicytora biotycznego 

na zawartość wybranych związków fenolowych 

u Plectranthus amboinicus 

Maria Stasińska-Jakubas, maria.jakubas@up.lublin.pl, Zakład Fizjologii i Biochemii 

Roślin, Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin, Wydział Biologii Środowiskowej, Szkoła 

Doktorska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, www.up.lublin.pl 

Barbara Hawrylak-Nowak, barbara.nowak@up.lublin.pl, Zakład Fizjologii i Biochemii 

Roślin, Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin, Wydział Biologii Środowiskowej, Uniwer-

sytet Przyrodniczy w Lublinie, www.up.lublin.pl 

Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie przemysłu oraz ograniczone zasoby 

naturalne roślinności istotne stało się opracowywanie efektywnych metod 

zwiększania produkcji pożądanych substancji bioaktywnych, zwłaszcza 

z grupy polifenoli. Jednym z narzędzi stosowanych w tym celu jest elicytacja, 

która wykorzystuje reakcje stresowe roślin.  

W badaniach analizowano wpływ dwóch aplikowanych dolistnie form 

chitozanu, jako elicytora biotycznego, na wybrane wskaźniki fitochemiczne 

roślin Plectranthus amboinicus. Doświadczenie prowadzono w klimatyzowanym 

fitotronie wyposażonym w lampy fluorescencyjne, przy 14 h fotoperiodzie 

i temperaturze 27°C (dzień) i 23°C (noc). Rośliny opryskano dwukrotnie  

(10 mL/doniczka) roztworami zawierającymi: 0 (kontrola), 200 mg/L chitozanu  

lub 200 mg/L mleczanu chitozanu. Po 10 dniach od pierwszej aplikacji 

oznaczono biomasę i wysokość roślin. W metanolowych ekstraktach roślin-

nych oznaczono całkowitą zawartość polifenoli, stężenie flawonoidów 

i kwasu rozmarynowego oraz zdolność ekstraktów do redukcji rodnika DPPH.  

Zastosowanie powyższych form chitozanu zwiększało fitoakumulację 

polifenoli w liściach P. amboinicus, jednocześnie nie wywołując efektów 

fitotoksycznych. Aplikacja mleczanu chitozanu wywoływała nawet wzrost 

suchej masy łodyg (o około 15%). Mleczan chitozanu charakteryzował się 

również największą efektywnością w zwiększaniu biosyntezy analizowanych 

substancji. Po jego zastosowaniu stwierdzono podwyższenie zarówno ogólnej 

zawartości polifenoli (o 43%), jak i flawonoidów (o 11%) oraz kwasu 
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rozmarynowego (o 52%). Oprysk roślin mleczanem chitozanu powodował 

także istotne zwiększenie aktywności antyoksydacyjnej ekstraktów sporzą-

dzonych z liści P. amboinicus (o 42%), podczas gdy aplikacja chitozanu spo-

wodowała jej spadek (o 18%) w ekstraktach z łodyg. Przeprowadzone badania 

umożliwiły opracowanie podstawowych zaleceń dla praktycznego wyko-

rzystania chitozanu jako elicytora w uprawie doniczkowej P. amboinicus. 
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Wpływ saponin z mydlnicy lekarskiej  

(Sapnaria officinalis L.) na aktywność hemolityczną 

Barbara Moniuszko-Szajwaj, bszajwaj@iung.pulawy.pl, Zakład Biochemii i Jakości 

Plonów, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy, 

www.iung.pl 

Pękanie błon erytrocytów i uwolnienie hemoglobiny spowodowane sapo-

ninami jest jedną z najbardziej spektakularnych właściwości tych cząsteczek, 

które znalazły zastosowanie jako odczynniki w licznikach krwinek. Zjawisko 

to jest przypisywane właściwościom amfifilowym saponin, czyli zdolności 

obniżania napięcia powierzchniowego, czego efektem jest wytwarzanie 

obfitej i stabilnej piany w roztworach wodnych. Kłącze z korzeniami 

mydlnicy lekarskiej jest bogatym źródłem saponin i zawiera ich ok. 5%.  

Celem niniejszej pracy było zbadanie aktywności hemolitycznej saponin 

mydlnicy za pomocą testu jakościowego jak i ilościowego w celu sprawdzenia 

wpływu saponin mydlnicy na rozpad czerwonych  krwinek. 

W pierwszym etapie sprawdzono działanie frakcji saponinowej na podłożu 

agarowym z dodatkiem krwi baraniej, a 3-β-D-glukopiranozyd kwasu medika-

genowego służył jako kontrola dodatnia. Wykazano, że badana frakcja 

saponinowa działa hemolizująco w każdym stężeniu. Okazało się, że saponiny 

mydlnicy silniej hemolizują, w porównaniu z kontrolą, która w najniższym 

stężeniu nie wykazywała aktywności hemolitycznej.  

W drugim etapie postanowiono zbadać procent hemolityczny, dawkę 

hemolityczną HD50 i wskaźnik hemolityczny (HI) frakcji saponinowej. W tym 

celu, inkubowano czerwone krwinki z odpowiednio przygotowanymi roz-

tworami saponin, a następnie mierzono spektrofotometrycznie działanie 

kolejnych stężeń saponin na ludzkie erytrocyty. Jako odniesienia użyto 

komercyjnej mieszaniny saponin „Merck D” ze znanym HI = 30 000. 

Stwierdzono, że wszystkie stężenia frakcji saponinowej, za wyjątkiem 

najniższego (2,5 μg/ml), powodują rozpad czerwonych krwinek. Po powolnym 

wzroście dla stężeń 5 i 12,5 μg/ml, nastąpił gwałtowny skok hemolizy, 

osiągając poziom maksymalny dla stężenia 25 μg/ml. Dawka hemolityczna, 
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HD50, dla frakcji saponinowej wyniosła 23,37 μg/ml, natomiast indeks 

hemolityczny osiągnął wartość HI = 58 663, co potwierdza, że saponiny 

z mydlnicy działają silniej od komercyjnej mieszaniny saponin „Merck D”.  
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Zielona herbata jako źródło substancji bioaktywnych 

o szerokim spektrum właściwości prozdrowotnych 

Agata Michalska, agata.michalska0@onet.pl, Fitochemiczne Studenckie Koło Naukowe, 

wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 

https://up.lublin.pl/ 

Napar z herbaty zielonej sporządza się z liści herbaty chińskiej (łac. 

Cameliam sinensis), które poddane zostały w czasie przetwarzania jedynie 

minimalnej oksydacji, czyli minimalnym procesom utleniania. Roślina ta 

pochodzi z Chin, gdzie według legendy została odkryta już w 2700 roku p.n.e. 

przez chińskiego cesarza Shen Nunga. Współcześnie rozpowszechniła się na 

inne kraje Azji, od Japonii po Bliski Wschód, a także na Zachodzie, gdzie 

stała się zaraz po herbacie czarnej jednym z najpopularniejszych rodzajów 

tego napoju. Należy do niej wiele gatunków, które różnią się między sobą 

wyglądem zewnętrznym, smakiem, aromatem i jakością, występuje też wiele 

mieszanek różnych gatunków herbat oraz herbaty zielonej z dodatkami 

owoców lub innych części roślin. Jednak tradycyjny napar powstaje jedynie 

na bazie herbaty zielonej. Powinien być on klarowny, jasny, o delikatnej 

słomkowej barwie, ziołowym zapachu i lekko słodkawym smaku . 

Odpowiednio przyrządzony napój z zielonej herbaty charakteryzuje się 

bogatym składem chemicznym. Występują w nim związki bioaktywne, do 

których należą polifenole, głównie katechiny, m.in. galusan epigalokatechiny 

(EGCG), będący substancją czynną owego napoju. Zielona herbata zawiera 

także kwercetynę oraz kwasy fenolowe – kwas galusowy czy p-kumarowy 

oraz pochodne kwasu kawowego. Szczegółowe badania składu chemicznego 

naparów z herbaty zielonej potwierdziły obecność witamin, aminokwasów, 

mikroelementów oraz teiny, będącej odpowiednikiem kofeiny występującej 

w kawie. 

Napary z zielonej herbaty są uznawane za napój leczniczy, gdyż wykazują 

liczne właściwości prozdrowotne. Przede wszystkim należą do silnych anty -

oksydantów, eliminujących wolne rodniki, co zostało stwierdzone w licznych 

badaniach in vitro. Wykazują też działanie przeciwnowotworowe, przeciw-
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starzeniowe i antyneurodegeneracyjne. Zapobiegają także występowaniu 

chorób układu krążenia, wpływając na funkcje śródbłonka naczyniowego 

i obniżając poziom cholesterolu. Spożywanie naparów zielonej herbaty 

również dla osób odchudzających się, gdyż wspomagają one ten proces, 

zmniejszając trawienie spożywanych tłuszczy. Dodatkowo spożywanie na-

parów herbaty zielonej usprawnia funkcjonowanie mózgu, zwiększa koncen -

tracje oraz poprawia samopoczucie.  
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