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1. Wstęp. 
 

W ostatnich latach obserwuje się gwałtowny wzrost zachorowalności na atopowe 

zapalenie skóry (AZS). Obecnie problem ten dotyczy aż jednej trzeciej ludności. Główną 

cechą AZS jest suchość skóry spowodowana dysfunkcją bariery skórnej,  

ze zwiększeniem utraty wody przez naskórek, czemu zwykle towarzyszy intensywny 

świąd i stan zapalny. Obecnie w leczeniu atopii stosowane są maści  

z glikokortykosteroidami, które wykazują działanie przeciwzapalne, przeciwalergiczne, 

przeciwświądowe. Niestety stosowanie tych maści obarczone jest występowaniem wielu 

działań niepożądanych, wśród których wyróżnia się zmiany zanikowe skóry, 

powstawanie rozstępów, wywieranie efektu ogólnoustrojowego. Na rynku są również 

dostępne preparaty na AZS z emolientami, głównie takimi jak węglowodory parafinowe, 

które chronią skórą przed szkodliwym działaniem środowiska poprzez tworzenie 

okluzyjnego, hydrofobowego filmu. Jednak produktów bezpiecznych dla zdrowia,  

o dobrej skuteczności jest stosunkowo niewiele na rynku. Przemysł jest dalej na etapie 

poszukiwania skutecznego, innowacyjnego środka, opartego na naturalnych, 

niealergizujących składnikach do pielęgnacji skóry atopowej. Producenci unikają 

stosowania ekstraktów roślinnych w obawie przed obecnymi w nich substancjami 

alergizującymi. Wiadomo jest jednak, że surowce roślinne stanowią bogate źródlo 

substancji leczniczych, dlatego wydaje się, że na tą grupę surowców należy zwrócić 

szczególną uwagę jako substancje aktywne do pielęgnacji wrażliwej skóry.  

Coraz większym zainteresowaniem naukowców cieszy się ekstrakcja 

wspomagana micelarnie (ang. Micelle-Mediated Extraction), której jako rozpuszczalnik 

stosowany jest wodny roztwór związku powierzchniowo-czynnego. W związku z tym, że 

stężenie surfaktantu stosowanego w MME jest niskie, a on sam jest nieszkodliwy 

i biozgodny, jest to metoda całkowicie bezpieczna, nietoksyczna dla 

człowieka, przyjazna środowisku a zatem wpisywana jest w grono metod ekstrakcji 

opartych na zasadach „Zielonej Chemii”. Metoda jest bezodpadowa, ponieważ stosowane 

surfaktanty stanowią jednocześnie koemulgator w otrzymanych emulsjach. Ekstrakcja 

wspomagana micelarnie jest ponadto metodą cechującą się niskimi kosztami 

i możliwością zatężania otrzymanego ekstraktu. Faktem przemawiającym za coraz 

częstszym zastosowaniem tej metody, jest przede wszystkim wysoka wydajność 

izolowanych substancji naturalnych, wyższa niż w konwencjonalnych metodach 

ekstrakcji. 
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2. Cel i zakres pracy. 
 

Celem badań było opracowanie alternatywnej metody otrzymywania ekstraktów 

roślinnych (UAMME – ultrasonic assisted micelle-mediated extraction), ocena 

możliwości zastosowania wybranych związków powierzchniowo czynnych do 

otrzymania ekstraktów z wybranych roślin: Sambucus nigra, Calendula anthodium, 

Bidens tripartite, opracowanie metodyki pozyskiwania ekstraktu z dużą zawartością 

substancji aktywnej biologicznie, dla celów kosmetycznych (CPE – cloud point 

extraction) oraz badanie możliwości zastosowania ekstraktu micelarnego z Bidens 

tripartita w wybranych grupach produktów kosmetycznych do skóry wrażliwej 

i atopowej. 

Zakres pracy obejmował przegląd stanu wiedzy dotyczącej pielęgnacji skóry 

atopowej oraz zastosowania ekstraktów roślinnych w preparatach na atopowe zapalenie 

skóry. W części doświadczalnej rozprawy opracowano metodykę ekstrakcji 

wspomaganej micelarnie UAMME oraz zatężania ekstraktów metodą CPE, wykonano 

analizę otrzymanych ekstraktów, wyznaczono zależność pomiędzy budową 

oksyetylenowanych alkoholi tłuszczowych a jakością otrzymanych ekstraktów 

potwierdzone modelem matematycznym oraz opracowano formulacje wybranych 

produktów kosmetycznych i przeprowadzono ocenę ich właściwości użytkowych w celu 

wytypowania najbardziej skutecznego preparatu do skóry atopowej i wrażliwej.  
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3. Opracowanie literaturowe. 
 

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest obecnie jedną z najczęstszych chorób skóry, 

której towarzyszy intensywny świąd i stan zapalny. Jest to choroba systemu 

odpornościowego, którą powodują interakcje różnych czynników środowiskowych, 

genetycznych, immunologicznych i biochemicznych [1,2]. Osoby dotknięte chorobą AZS 

powinny stosować na skórę produkty, które nie tylko zlikwidują podrażnienia, ale także 

będą im zapobiegać. W codziennej pielęgnacji powinny używać preparatów, które 

właściwie oczyszczą, odżywią i nawilżą skórę oraz będą skutecznie ją chronić. 

Pielęgnacja skóry atopowej ma na celu odbudowanie zaburzonej funkcji bariery skórnej, 

złagodzenie świądu i przedłużenie okresów bezobjawowych [3].  

Surowce pochodzenia roślinnego, w ostatnim czasie cieszą się coraz większą 

popularnością jako składniki farmaceutyków i produktów kosmetycznych. Wykazują 

silne działanie immunomodulujące, między innymi w leczeniu zaburzeń układu 

odpornościowego, przy czym są jednocześnie bezpieczne dla organizmu. Również 

w leczeniu AZS zaczyna się zwracać uwagę na ekstrakty roślinne, jako źródło substancji 

aktywnych, przy czym znamiennym jest, że producenci unikają stosowania substancji 

pochodzenia roślinnego w tego typu produktach [4–6]. Celowym wydaje się 

wyeliminowanie ekstraktów potencjalnie alergizujących i przedstawienie najbardziej 

aktualnych badań opartych na doświadczeniach medycyny naturalnej oraz poznanie „na 

nowo” od dawna stosowanych w medycynie ludowej roślin i ich cennych składników, 

które mogą stać się alternatywą dla obecnie stosowanych metod pielęgnacji skóry z AZS. 

 

3.1. Atopowe zapalenie skóry. 
 

Atopowe zapalenie skóry jest jedną z najczęstszych chorób skóry wieku 

niemowlęcego i dziecięcego, a u większości pacjentów choroba ta pozostaje na całe 

życie. Chociaż przyczyny i patogeneza AZS nie są jeszcze w pełni wyjaśnione, to wydaje 

się, że istotny wpływ na rozwój choroby mają czynniki genetyczne, przede wszystkim 

jest to choroba systemu odpornościowego [1]. Obecnie problemy związane z AZS 

dotyczą aż jednej trzeciej populacji ludności [7]. Choroba częściej występuje  

u dzieci ze środowiska miejskiego, pochodzących z rodzin małodzietnych i dobrze 

sytuowanych materialnie, co sugeruje, że narażenie na zanieczyszczenie środowiska, brak 
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ekspozycji na infekcje, brak kontaktu z alergenami w okresie wczesnego dzieciństwa 

oraz nadmierna higiena mogą odgrywać znaczącą rolę w powstawaniu alergicznego stanu 

zapalnego [1,8]. Na przyczyny AZS składają się uwarunkowania genetyczne, dieta, 

zanieczyszczenie (wzrost urbanizacji, zmiana jakości powietrza, zwiększenie narażenia 

na spaliny czy dym tytoniowy), drobnoustroje chorobotwórcze oraz system 

odpornościowy organizmu [9,10]. Przewlekłe zapalenie wiąże się  

z podwyższonymi poziomami immunoglobuliny E w surowicy krwi i tkankach oraz 

eozynofilii w krwi obwodowej. Często występuje w odpowiedzi na alergeny środowiska, 

takie jak roztocza Dermatophagoides farinae i Dermatophagoides pteronyssinus [11]. 

W przebiegu choroby odgrywają rolę zarówno czynniki immunologiczne – I i IV 

mechanizm reakcji alergicznej według klasyfikacji Gella i Coombsa, jak i czynniki 

niealergiczne. Udowodniono, że AZS jest kodowana przez wiele genów, jednak 

dziedziczenie dotyczy jedynie predyspozycji a ujawnienie się choroby może być 

wywołane czynnikami środowiska [12]. 

Jako pierwszy objaw dolegliwości alergicznych uważa się związek AZS z astmą 

dziecięcą i nieżytem nosa, a głównym czynnikiem patogennym jest wysoki poziom 

immunoglobuliny E (IgE). IgE jest elementem humoralnej odporności swoistej, wraz  

z wiekiem jej poziom w organizmie wzrasta, najczęściej do 15-go roku życia,  

a następnie maleje. U osób ze skłonnością do atopii wzrost ten jest większy i prowadzi 

do nadmiernych reakcji zapalnych, dlatego stanowi jeden z kryteriów diagnostycznych 

atopii [13,14]. Jest jednak wielu pacjentów z AZS, u których wzrost ten nie występuje,  

a porównanie mechanizmów choroby jednych i drugich przyczynia się do prowadzenia 

różnych metod leczenia. Obserwuje się również zaostrzenie choroby pod wpływem stresu 

oraz czynników psychogennych [15]. Atopowe zapalenie skóry charakteryzuje się 

również zmianą miejscowej odporności komórkowej i występowaniem stanu zapalnego 

w skórze właściwej. Charakterystycznym objawem jest także kolonizacja skóry przez 

bakterie Staphylococcus aureus, których rozwój jest ułatwiony z powodu braku kwasu 

oleinowego i zmiany jakościowej pokrywającego skórę płaszcza hydrolipidowego. 

Dodatkowo, ekspresja receptorów swoistych dla S. aureus (laminina, kolagen IV, 

fibronektyna) powoduje zwiększone przyleganie bakterii na skórze atopowej [15,16]. 

AZS często wiąże się ze zwiększonym stężeniem Immunoglobuliny E w surowicy krwi 

oraz alergią typu I, alergicznym nieżytem nosa i astmą [17,18]. Podstawą zaś do 

klinicznego rozpoznania AZS, według Hanifina i Rajki, jest stwierdzenie występowania 

przynajmniej trzech z czterech głównych objawów (kryteriów) większych, do których 
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należą: charakterystyczna morfologia i lokalizacja zmian, świąd, przewlekły i nawrotowy 

przebieg oraz osobniczy lub rodzinny wywiad atopowy [19–21] oraz 3 z 23 kryteriów 

mniejszych. Świąd i przewlekły przebieg występują u wszystkich chorych natomiast 

dodatni wywiad rodzinny stwierdza się u ok. 60% pacjentów. Pierwsze objawy u małych 

dzieci do 2 roku życia obejmują suchość, szorstkość skóry, zmiany rumieniowo-

złuszczające pojawiają się przede wszystkim w okolicy twarzy, szyi i tułowia, którym 

towarzyszy silne swędzenie. Okres dzieciństwa do 12 roku życia charakteryzują: świąd, 

sucha skóra ze zmianami rumieniowo grudkowymi typu wyprysku, przechodzące 

stopniowo w wykwity (zmiany są dobrze odgraniczone o charakterze pieniążkowatym). 

Dochodzi do złuszczenia opuszek palców rąk i podeszw. Wyróżnia się formę 

ograniczoną, w której zmiany zlokalizowane są w dołach łokciowych, podkolanowych, 

na twarzy oraz dolnych częściach kończyn, oraz formę uogólnioną, w której zmiany 

mogą być we wszystkich okolicach ciała. W okresie młodzieńczym i wieku dorosłego 

chorzy skarżą się na świąd i powstające nacieki zapalne ze znaczną lichenizacją. Zmiany 

przewlekłe są nieostro odgraniczone, zlokalizowane we wszystkich okolicach ciała, 

u osób do 30-40 roku życia głównie w zgięciach stawowych [12]. 

 

3.1.1. Leczenie atopowego zapalenia skóry. 
 

 Leczenie atopowego zapalenia skóry obejmuje profilaktykę, leczenie miejscowe 

i leczenie ogólne. W pierwszym etapie należy wyeliminować czynniki wywołujące 

chorobę. Jeśli można stwierdzić czynniki uczulające, leczenie polega na eliminacji ich  

z otoczenia lub diety chorego. Można też podejmować próby odczulania [19].  

W leczeniu miejscowym zastosowanie znajdują przede wszystkim emolienty, które 

należy stosować nieprzerwanie, nawet jeśli na skórze nie ma wyraźnych zmian zapalnych 

[9]. Badania Angelova-Fischer i wsp. dowodzą, że stosowanie emolientów prowadzi do 

poprawy jakości skóry atopowej, ale można nimi tylko częściowo zastąpić powszechnie 

stosowane maści steroidowe, ponieważ same nie są wystarczająco skuteczne  

w pielęgnacji AZS [22]. Dlatego w leczeniu ostrych zmian wypryskowych stosuje się 

miejscowo glikokortykosteroidy (GKS) (np. hydrokortyzon, prednizolon, klobetazol) 

[9,23–26]. Są one obecnie najpowszechniej stosowanymi preparatami w terapii 

miejscowej, wykazują działanie przeciwzapalne, immunosupresyjne i antyproliferacyjne. 

Niestety, ze względu na szybki efekt działania, dostępność i niską cenę 
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glikokortykosteroidy są nadużywane. W Polsce do stosowania u dzieci poniżej 1 roku 

życia dozwolone jest stosowanie jedynie octanu hydrokortyzonu i propionianu 

hydrokortyzonu, a u dzieci powyżej 2 roku życia dodatkowo furoinianu mometazonu, 

propionian flutikazonu i metyloprednizolonu. Inne preparaty są zarejestrowane powyżej 

1 roku życia. Niestety, stosowanie glikokortykosteroidów obarczone jest występowaniem 

wielu działań niepożądanych, tj. zaniki skóry właściwej i naskórka, teleangiektazje, 

rozstępy, zapalenie okołoustne i okołooczne, zapalne zmiany przymieszkowe, trądzik 

różowaty, hirsutyzm, pogarszanie zakażeń, spowolnienie gojenia ran czy alergia 

kontaktowa. Aby zmniejszyć narażenie stosuje się terapię przerywaną, polegającą na 

miejscowym stosowaniu glikokortykosteroidów na przemian z samymi bazami, pod 

postacią kremów i maści [27]. Inhibitory kalcyneuryny (pimekrolimus i takrolimus), 

stosowane miejscowo, umożliwiają opanowanie stanu zapalnego skóry bez użycia 

glikokortykosteroidów [24,28]. Początkowo mogą wystąpić objawy podrażnienia (świąd, 

pieczenie, zaczerwienienie) wynikające z masywnego wyrzutu neuropeptydów ze 

skórnych zakończeń nerwowych. Badania wskazują jednak na dużą skuteczność 

i większe bezpieczeństwo stosowania pimekrolimusu u niemowląt w wieku od 3 do 12 

miesięcy, w porównaniu z glikokortykosteroidami [29,30]. Leki przeciwhistaminowe, 

takie jak hydroksyzyna, wywierają działanie sedatywne oraz są skuteczniejsze w redukcji 

świądu. W leczeniu stosuje się również miejscowe leki przeciwdrobnoustrojowe, takie 

jak triklosan lub chlorheksydyna [9]. W razie rozległego, wtórnego zakażenia 

bakteryjnego (S. aureus) stosuje się doustne leki przeciwdrobnoustrojowe, zwykle 

skuteczne są cefalosporyny i i II generacji lub penicyliny półsyntetyczne. W przypadku 

alergii na penicyliny lub cefalosporyny alternatywę stanowią klindamycyna lub doustny 

kwas fusydowy. Zakażenie skóry wirusem Herpes simplex w postaci wyprysku 

herpetycznego stanowi ciężkie, mogące zagrażać życiu, powikłanie AZS, wymagające 

ogólnoustrojowego leczenia acyklowirem lub innym lekiem przeciwwirusowym 

(np. walacyklowirem). U wybranych chorych korzystne może być miejscowe lub 

ogólnoustrojowe leczenie przeciwgrzybicze [9,24]. W leczeniu zaostrzeń AZS mogą być 

przydatne doustne glikokortykosteroidy, ale ze względu na działania uboczne należy 

unikać ich przewlekłego stosowania, zwłaszcza u dzieci, ale także u dorosłych [9,10]. 

Stosuje się również Cyklosporynę A oraz Mykofenolat mofetilu (MMF). W przypadkach 

ciężkich i opornych stosowane bywają Metotreksat i Azatiopryna, leki 

immunosupresyjne, które powodują jednak liczne skutki uboczne (uszkodzenie wątroby, 

uszkodzenie szpiku kostnego, zwłóknienie płuc, uszkodzenie nerek) [9,19,24,27]. Jako 
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leki wspomagające leczenie miejscowe zaostrzeń przebiegających z nasilonym świądem 

stosuje się leki przeciwhistaminowe [9,19,31]. Standardowym leczeniem u dorosłych jest 

również fototerapia [19] (najczęściej promieniowanie UVB), która może być stosowana 

w połączeniu z innymi metodami leczenia. Również ta terapia obarczona jest 

występowaniem wielu działań niepożądanych (zaczerwienienie, zwiększona tkliwość po 

napromieniowaniu, świąd, uczucie palenia) [27]. 

 Podsumowując, atopia to przewlekła zapalna choroba skóry przebiegającą ze 

świądem, której główną cechą jest suchość skóry spowodowana dysfunkcją bariery 

skórnej, ze zwiększeniem utraty wody przez naskórek, czemu zwykle towarzyszy 

intensywny świąd i stan zapalny [9]. Nadmierna suchość skóry jest związana ze zmianą 

aktywności enzymu ∆6-desaturazy, który uczestniczy w metabolizmie niezbędnych 

nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT), składowych błon komórkowych 

keratynocytów i międzykomórkowego spoiwa lipidowego warstwy rogowej skóry. 

Niedobór NNKT powoduje wzrost przepuszczalności skóry, co prowadzi do nadmiernej 

utraty wody i zaburzenia NMF (Naturalny Czynnik Nawilżający) [15,32,33]. 

Regeneracja tak zniszczonej bariery skórnej wymaga stosowania zarówno leków, 

kosmeceutyków jak i kosmetyków o działaniu natłuszczającym, regenerującym, 

nawilżającym oraz przeciwzapalnym. 

3.1.2. Pielęgnacja skóry z AZS. 

U osób chorych na AZS bardzo ważne jest, aby właściwie dbać o skórę. Zalecane 

jest stosowanie produktów, które nie tylko zlikwidują podrażnienia, ale także będą im 

zapobiegać. W codziennej pielęgnacji ważne jest, by używać preparaty przeznaczone 

specjalnie do potrzeb tego typu skóry, takie, które właściwie ją oczyszczą, odżywią, 

nawilżą oraz będą skutecznie chronić. Preparaty kosmetyczne do skóry atopowej 

powinny pomagać w odtworzeniu naturalnego płaszcza lipidowego o lekko kwaśnym 

odczynie, dzięki czemu zostanie utrzymana ochrona skórna [34]. 

Jeżeli chodzi o kosmetyki to należy przede wszystkim stosować produkty, które mają 

jak najprostszy skład. Duża liczba różnych surowców zwiększa ryzyko pojawienia się 

odczynów alergicznych na skórze. Warto także pamiętać, by produkty były z jednej firmy 

bądź serii. Spośród produktów zalecanych do stosowania dla skóry wrażliwej można 

wymienić [35]: 

• łagodnie działające mleczka, kremy lub śmietanki myjące, 
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• bezalkoholowe toniki, 

• nawilżające i kojące maski oraz ampułki, 

• kremy w postaci emulsji stałych W/O, 

• płynne emulsje O/W utrzymujące fizjologiczne pH skóry, 

• preparaty z filtrami mineralnymi, np. tlenkiem cynku, 

• wody termalne bogate w sole mineralne i pierwiastki śladowe. 

Bardzo ważne jest, by osoby mające skórę wrażliwą, szczególną uwagę zwracały na 

komponenty kosmetyków, bowiem istotne jest wykrycie surowców potencjalnie 

alergizujących. Służą temu testy płatkowe, które opierają się na substancjach najczęściej 

powodujących uczulenia i nietolerancje skóry na dany kosmetyk. Wśród takich 

związków wyróżnić należy: składniki kompozycji zapachowych, konserwanty, podłoża 

kremów, czy surowce naturalne pochodzenia roślinnego. Substancje zapachowe, 

zarówno naturalne, jak i syntetyczne są powszechnie stosowane nie tylko do wyrobów 

perfumeryjnych, ale także do pozostałych produktów kosmetycznych. Zgodnie z nowymi 

uregulowaniami prawnymi pewne substancje występujące w kompozycjach 

zapachowych są potencjalnymi alergenami, wymienia się tutaj: alkohol benzylowy, 

aldehyd cynamonowy, alkohol cynamonowy, cynamonian heksylu, geraniol, salicylan 

benzylu, eugenol, farnezol, czy limonen [35,36]. 

 Również substancje zapachowe naturalnego pochodzenia stanowić mogą naturalne 

alergeny [37,38]. W tabeli 1 wymieniono przykładowe alergeny z tej grupy. 

 

Tabela 1. Naturalne substancje zapachowe - potencjalnie alergizujące [37,38]. 
 

Nazwa polska Nazwa INCI 

olejek drzewa herbacianego tea tree oil 

olejek sosnowy pinus silvestris oil 

olejek pomarańczowy citrus dulcis oil 

olejek z mięty pieprzowej mentha piperita oil 

olejek bergamotowy citrus aurantium bergamina (bergamot) fruit oil 

olejek geranium pelargonium citrosum oil (geraniol) 

olejek goździkowy caryophylli flos oil (eugenol) 
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Potencjalne alergeny mogą stanowić także konserwanty, dodawane do kosmetyków 

w celu zapobiegania wzrostowi bakterii i grzybów. W tej grupie na szczególną uwagę 

zasługuje formaldehyd oraz związki go uwalniające. Przykłady substancji, które  

w środowisku wodnym uwalniają formaldehyd przedstawia tabela 2. 

 

Tabela 2. Przykład potencjalnych alergenów spośród konserwantów stosowanych 
w kosmetykach [39]. 

 
Nazwa polska Nazwa INCI Nazwa handlowa 

2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol Bronopol® 

pochodna hydantoiny 1-Methylhydantoin-2-imide 
TEGO® Cosmo C 

250 

sól sodowa kwasu 2-

etylortęciotiosalicylowego 
Tiomersal Thimerosal 

imidazolidynylomocznik Imydazolidinylurea Germall 115 

chlorek N-(3-chloroallilo) 

heksamoniowy 

Acetamidopropyltrimonium 

chloride 
Dowicil 200 

heksametylenotetramina Methenamina Urotropina 

formaldehyd Formaldehyde Formaldehyd 35% 

 

W kosmetykach do skóry wrażliwej należy również unikać ekstraktów roślinnych, 

które mogą być dostarczycielami alergenów wywołujących niepożądane reakcje skórne 

(tabela 3) [35]. 
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Tabela 3. Potencjalnie alergizujące ekstrakty roślinne stosowane w kosmetykach [35]. 
 

Nazwa polska Nazwa INCI 

ekstrakt z dziurawca Hypericum perforatum extract 

ekstrakt z cytryny Citrus medica limonum (lemon) extract 

ekstrakt z melisy lekarskiej Melissa officinalis extract 

ekstrakt z liści pokrzywy Urtica dioica (nettle leaf) extract 

ekstrakt z mniszka lekarskiego Taraxacum officinalis extract 

ekstrakt z rumianku Matricaria recutita extract 

 

U osób chorych na AZS ważne jest odpowiednie nawilżanie i natłuszczanie skóry. 

Odpowiednio dobierając kosmetyki można uniknąć odczynów kontaktowych typu 

alergicznego. Wybór odpowiednich preparatów zależy od indywidualnej reaktywności 

skóry chorego i praktycznie nie ma uniwersalnej, najbezpieczniejszej linii kosmetyków 

przeznaczonych do pielęgnacji skóry atopowej wszystkich pacjentów. W przypadku 

niezbyt rozległych i niezainfekowanych zmian oraz umiarkowanego świądu należy 

nawilżać skórę przez stosowanie tłustych emulsji zawierających ceramidy, NNKT, masło 

karite. Do mycia należy stosować preparaty zawierające kwaśne i neutralne środki 

powierzchniowo czynne oraz dodawać niealergizujące olejki do kąpieli, unikać należy 

środków zawierających mydła. Ponadto, w celu uniknięcia podrażnienia należy stosować 

produktów zawierających w dużym stężeniu mleczany (wyższym niż 10%) [15,40,41]. 

Pielęgnacja skóry atopowej ma na celu odbudowanie zaburzonej funkcji bariery 

skórnej, złagodzenie świądu i przedłużenie okresów bezobjawowych. Jednym z bardzo 

ważnych elementów programu pielęgnacyjnego skóry są kąpiele. Nie powinny one 

jednak przekraczać 10-15 minut, najlepiej raz dziennie, a temperatura wody nie powinna 

być zbyt wysoka. Zalecane jest dodawanie do wody preparatów, które dodatkowo 

pomagają nawilżać i natłuszczać skórę. Drugim elementem jest smarowanie 

emolientami, zwłaszcza eksponowanych części ciała (ręce, twarz). Zabiegi pielęgnacyjne 

należy wykonywać często, nawet kilka razy dziennie [8]. Należy również zwrócić 

szczególną uwagę na ochronę przed promieniowaniem słonecznym [42]. 
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3.1.3. Skład kosmetyków do skóry z AZS. 

Kosmetyki stosowane w AZS zawierają wyższe stężenia substancji 

natłuszczających, nawilżających i leczniczych, dlatego klasyfikuje się je, jako 

dermokosmetyki. Właściwości użytkowe kosmetyków i łatwość aplikacji są równie 

istotnymi parametrami. Lepkie i kleiste produkty są uważane za mniej atrakcyjne niż 

szybko wchłaniające się emulsje, zwłaszcza gdy pacjent musi często (kilka razy dziennie) 

nakładać dermokosmetyk na duże powierzchnie ciała [39]. Kosmetyki zawierające 

substancje nawilżające znacznie poprawiają wygląd powierzchni skóry atopowej. Rodzaj 

stosowanych lipidów oraz stosunek fazy olejowej do fazy wodnej w formulacji 

kosmetyku decydują o użytkowych właściwościach produktu. Emulgatory, humektanty 

i składniki fazy olejowej wpływają również na ocenę sensoryczną kosmetyku, 

rozprowadzenie na skórze, szybkość wchłaniania, oraz na jakość skóry po jego 

zastosowaniu. Emolienty, takie jak: eter stearylowy glikolu polietylenowego, estry 

alkoholi C15-C17 i kwasu 2-etyloheksanowego, mirystynian izopropylu, lanolina, 

triglicerydy kwasu kaprylowego i kaprynowego, alkohol cetylowy, zmniejszają 

łuszczenie, pękanie i swędzenie skóry, zapewniają odpowiednie natłuszczenie, 

wspomagają nawilżanie. Chronią również skórę przed substancjami drażniącymi, 

alergenami oraz bakteriami. Częste stosowanie emolientów i odpowiednia pielęgnacja 

skóry mogą zmniejszać konieczność leczenia, na przykład sterydami [22,43]. 

3.1.3.1. Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT). 

Funkcja ochronna warstwy rogowej naskórka zależy od zawartości lipidów, które 

wypełniają przestrzenie pomiędzy korneocytami (tzw. cement międzykomórkowy). 

W skład tych lipidów wchodzą przede wszystkim ceramidy (50%), cholesterol (25%) 

oraz długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (15%) [44,45]. Spoiwo międzykomórkowe 

stanowi układ ciekłokrystaliczny o budowie warstwowej, gdzie pomiędzy warstwami 

lipidów występują bogate w hydrofilowe, małocząsteczkowe substancje nawilżające, 

warstewki wodne. Unikatowy skład lipidów warstwy rogowej naskórka cechuje 

szczególnie wysoka zawartość sfingolipidów (40–50%) oraz cholesterolu (25% łącznie 

z siarczanem cholesterolu). Dodatkową ochronę skóry stanowi zewnątrzkomórkowy 

płaszcz hydrolipidowy (mieszanina sebum, potu i złuszczającego się naskórka). 

Na powierzchni naskórka znajduje się mieszanina triglicerydów, wolnych kwasów 
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tłuszczowych, wosków, cholesterolu, skwalenu oraz ceramidów o układzie warstwowym 

[46]. 

Suchość skóry atopowej związana jest głównie z nieprawidłowym metabolizmem 

lipidów naskórka. U chorych na AZS stwierdza się podwyższony poziom kwasu 

linolowego oraz obniżony poziom kwasu g-linolenowego i kwasu arachidonowego 

w surowicy krwi [1,8]. Przy niedoborze kwasu linolenowego, w ceramidy wbudowywane 

zostają inne kwasy tłuszczowe. Kwas arachidonowy jest natomiast związkiem 

wyjściowym dla syntezy najważniejszych mediatorów zapalnych [1]. 

Preparaty natłuszczające stosowane zewnętrznie wspomagają tworzenie okluzyjnego 

filmu lipidowego i wzmacniają barierę lipidową cementu międzykomórkowego, 

zabezpieczając skórę przed utratą wody, zwiększają jej elastyczność i zmniejszają 

uczucie świądu. Na zaburzoną funkcję bariery skórnej może, przynajmniej na krótki czas, 

korzystnie wpływać dostarczenie lipidów. W kosmetykach do pielęgnacji skóry atopowej 

stosowane są kwasy g-linolenowy (GLA) i arachidonowy (rysunek 1).  

 

 
Kwas 5,8,11,14-ejkozatetraenowy (arachidonowy) 

 
Kwas 9,12,15-oktadekatrienowy (g-linolenowy) 

 

Rysunek 1. Struktura kwasu arachidonowego oraz kwasu g-linolenowego. 
 

Wśród surowców kosmetycznych źródło NNKT stanowią, stosowane jako emolienty, 

oleje roślinne. Szczególnie bogate w triglicerydy wielonienasyconych kwasów 

tłuszczowych są oleje z: wiesiołka, nasion ogórecznika lekarskiego, zarodków pszenicy 

czy lnu złocistego (tabela 4) [1]. W tabeli 5 przedstawiono przybliżony skład NNKT  

w wybranych olejach roślinnych.  

O

OH

O

OH
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Tabela 4. Zawartość oleju i kwasu gammalinolenowego (GLA) w wybranych 
roślinach oleistych[47]. 

 

Nazwa rośliny Zawartość oleju % 
Zawartość GLA 

w oleju % 

Wiesiołek dwuletni 

(Oenothera bienis L.) 
15 – 20 7 -10 

Wiesiołek dziwaczny 

(Oenothera paradoxa L.) 
18 – 22 8 – 10 

Czarna porzeczka 

(Ribes nigrum L.) 
20 – 25 15 – 20 

Ogórecznik lekarski 

(Borago officinalis L.). 
25 - 30 21 – 25 

 
Tabela 5. Przybliżony skład NNKT w naturalnych olejach roślinnych[47]. 

 

Olej 
Typ kwasu tłuszczowego 

C16 C18 C18:1 C18:2 C18:3 

z czarnej porzeczki 7 2 10 49 30 

z ogórecznika 9 3 14 38 25 

kukurydziany 11 2 30 55 1 

wiesiołkowy 6 2 8 71 12 

winogronowy 6 2 25 69 - 

arachidowy 10 2 48 40 - 

sezamowy 10 5 40 45 - 

sojowy 11 4 25 55 5 

słonecznikowy 6 4 15 75 - 

z kiełków pszenicy 13 3 14 58 8 
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Termin emolienty jest często stosowany w literaturze w odniesieniu do samych 

NNKT. Jednak określenie to dotyczy syntetycznych ogólnie, liofilowych surowców, 

stosowanych jako substancje nawilżające skórę, w tym estrów kwasów tłuszczowych 

z alkoholami. Do najczęściej stosowanych, w kosmetykach, należą mirystynian propylu, 

izostearynian izopropylu oraz stearynian oktylu [46]. 

Inne przykłady emolientów, zawarte w preparatach kosmetycznych do skóry 

atopowej, o których warto wspomnieć, to między innymi oleje roślinne będące cennym 

źródłem NNKT: masło Shea, olej z awokado, olej ze słodkich migdałów, olej 

z pachnotki, olej z wiesiołka, olej z baobabu, oliwa z oliwek, olej z orzechów makadamia 

oraz alkohole tłuszczowe (cetylowy, cetarylowy, stearynowy) wzmacniające barierę 

lipidową naskórka. 	

3.1.3.2. Ceramidy.  

Ceramidy, obecne w naskórku, mają wpływ nie tylko na jego spoistość  

i szczelność, ale także spełniają rolę przekaźników międzykomórkowych oraz biorą 

udział w procesach różnicowania keratynocytów. Synteza ceramidów (rysunek 3) 

odbywa się w ciałkach lamelarnych (ciałka Odlanda) zbudowanych z fosfolipidów, 

glicerolipidów, glukozyloceramidów i sfingomieliny (rysunek 2). Następnie ulegają one 

egzocytozie do przestrzeni międzykomórkowej i kolejno poddawane są działaniu 

enzymów. Powstająca ostatecznie mieszanina lipidów wypełnia przestrzenie 

międzykomórkowe, wpływając na adhezję korneocytów w warstwie rogowej naskórka, 

dlatego też określana jest mianem cementu międzykomórkowego [46]. 
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sfingozyna (S) 

 
6-hydoksysfingozyna (H) 

 
fitosfingozyna (P) 

 
kwas palmitynowy (N) 

 
a-hydroksykwas (A) 

 
w-hydroksykwas (O) 

 
ester kwasu linolowego i w-hydroksykwasu (EO) 

 

Rysunek 2. Struktury prekursorów ceramidów [48]. 
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Rysunek 3. Schemat syntezy ceramidów naskórka [48]. 
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Występowanie nasilonej suchości skóry u chorych z atopowym zapaleniem skóry 

jest wynikiem, między innymi, niedoboru ceramidów. Przyczyną ich niedoboru jest 

nadmierna produkcja deacylazy sfingomieliny (SM), co powoduje gromadzenie się 

w warstwie rogowej sfingozylofosforylocholiny (SPC), zamiast ceramidów (CR) [49]. 

Całkowita ilość ceramidów u pacjentów z AZS, zarówno tych posiadających 

i nieposiadających egzemy, jest podobna i znacznie niższa niż u zdrowych ludzi w tym 

samym wieku. Spadek dotyczy przede wszystkim Ceramidu 1 i 3 (rysunek 4.). Ilość 

Ceramidu 3 jest bezpośrednio związana z transepidermalną utratą wody. U pacjentów 

z AZS obserwuje się ponadto wzrost stężenia cholesterolu w skórze [48]. 

Zastosowanie ceramidów w kosmetykach do skóry atopowej poprawia uwodnienie 

skóry oraz wspomaga odnowę bariery lipidowej[50]. 

 

 
Cer 1 (amid w-acylo-oksykwasu (C30-40) i sfingozyny) 

 
Cer 3 (amid kwasu C24 i fitosfingozyny) 

 

Rysunek 4. Struktura ceramidów Cer1 i Cer3 [48]. 
 

3.1.3.3. Humektanty. 

Za suchość skóry w mniejszym stopniu odpowiada upośledzenie czynności 

gruczołów łojowych oraz zmniejszenie ilości składników naturalnego czynnika 

nawilżającego (NMF) w naskórku [1,8]. 
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Naturalny czynnik nawilżający stanowi 15-20% całkowitej wagi warstwy rogowej 

naskórka, jest mieszaniną składników obecnych w warstewkach wodnych cementu 

międzykomórkowego warstwy rogowej, zapewniających prawidłowe nawilżenie 

naskórka. W jego składzie znajdują się hydrofilowe związki o małej masie cząsteczkowej, 

w tym aminokwasy, kwas piroglutaminowy, mocznik, mleczany, kreatynina, 

glukozamina oraz jony sodowe, potasowe, wapniowe, magnezowe, chlorkowe i inne 

(tabela 6) [44,46,51–53]. 

Prekursorem aminokwasów stanowiących podstawowy składnik NMF (48%) jest 

powstające w warstwie ziarnistej naskórka białko – filagryna [51,54]. Uważa się, że 

patomechanizm uszkodzenia bariery naskórkowej w atopowym zapaleniu skóry, polega 

na mutacji genu zwanego naskórkowym kompleksem różnicowania, a zwłaszcza 

zaburzenia ekspresji genu filagryny znajdującego się na krótkim ramieniu chromosomu 

1 [46]. Składniki NMF zastosowane w preparatach do pielęgnacji skóry atopowej, po 

wniknięciu w strukturę biochemiczną płaszcza lipidowego, przyciągają wodę do warstwy 

rogowej, zwiększając jej stopień uwodnienia [8,39].  

Humektanty to związki chemiczne o silnych właściwościach higroskopijnych, 

mające zdolność do trwałego wiązania i zatrzymywania wody z otoczenia. Dzięki 

grupom hydroksylowym w swoich cząsteczkach umożliwiają powstanie naturalnego 

zapasu wody w skórze. Dodatkowo humektanty działają korzystnie na sam preparat 

kosmetyczny, zapobiegając jego wysychaniu [46]. W kosmetykach do pielęgnacji skóry 

atopowej stosowane są mocznik, glicerol (gliceryna), aminokwasy, mleczany i glikole.  

Dodatek mocznika w stężeniu 3-10% powoduje uwodnienie warstwy rogowej. 

Najsilniejsze jego działanie zauważono w emulsjach typu w/o. Lepiej tolerowane są 

jednak emulsje o/w, przy stężeniu mocznika około 3%. W fazie ostrej oraz przy 

stosowaniu na twarz najlepiej stosować mocznik w ilości 5% [1,39]. 
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Tabela 6. Składniki NMF [55]. 
 

Składnik Nazwa INCI Wzór strukturalny 
Zawartość 

[%wag] 

Kwas 

piroglutaminowy 

Pyrrolidone carboxylic 

acid  
12 

Mocznik Urea 
 

7 

Chlorek sodu Sodium Chloride NaCl 5 

Mleczan sodu Sodium Lactate 

 

5 

Cytrynian potasu Potassium Citrate 

 

0,5 

Seryna Serine 
 

18,2 

Glicyna Glycine 
 

9,1 

Arginina Arginine 

 

3,2 

Kwas glutaminowy Glutamic Acid 

 

2,3 

Tyrozyna Tyrosine 

 

0,5 

Alanina Alanine 
 

6,6 

Woda Water H2O do 100 
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3.1.3.4. Łagodne substancje oczyszczające. 

 

Skóra z AZS wymaga właściwego oczyszczenia. Tradycyjne preparaty myjące 

zawierające w dużym stężeniu związki powierzchniowo czynne mogą dodatkowo 

podrażniać i wysuszać skórę atopową. Kosmetyki myjące przeznaczone dla osób z atopią 

powinny zawierać łagodne, najlepiej naturalne, środki powierzchniowo czynne, takie jak 

saponiny.  

 Saponiny, są właściwymi środkami do mycia skóry wrażliwej a ze względu na 

działanie zmiękczające, wytwarzana przez nie piana, powoduje zwiększenie potliwości, 

dzięki czemu skóra lepiej się oczyszcza. Działanie saponin jest zbliżone do działania 

hormonów kortykosteroidowych. Saponiny m.in. z korzenia żeń-szenia (giensenozydy), 

poprawiają elastyczność i jędrność skóry, przez co działają przeciwstarzeniowo. Do 

najczęściej używanych surowców saponinowych należą kwiaty i korzenie pierwiosnków 

(Primula elatior L., Primula officinalis Jacq.), korzeń biały z łyszczca wiechowatego 

(Gypsophila paniculata Fisch.), korzeń pochodzący z mydlnicy lekarskiej (Saponaria 

officinalis L.). Do innych surowców saponinowych należą pozyskiwane z Aesculus 

hippocastanum L. owoce kasztanowca, które służą do wyrobu szamponów, maseczek, 

płynów do kąpieli oraz kwiaty dziewanny (Verbascum thapsiforme Schrad.), 

stosowanych do regenerujących skórę kąpieli. Inne rośliny, które mają zastosowanie 

w produktach kosmetycznych i zawierają saponiny to ziele tojeści rozesłanej 

(Lysimiachia nummularia L.), dodawane do kąpieli leczniczych przy trądziku, 

chronicznych egzemach, czyraczności i bluszcz pospolity (Hedera helix L.) stosowany 

w płynach do kąpieli, szamponach przeciwłupieżowych, kremach i lotionach do cery 

tłustej. Korzeń lukrecji gładkiej (Glycyrrhiza glabra L.) zawiera saponiny triterpenowe 

i wykazuje właściwości przeciwzapalne [56]. Kora egzotycznego drzewa mydłoki 

(Quillaja saponaria Mol.) jest również cennym surowcem saponinowym. Otrzymywane 

z tego drewna wiórki, zwane korą panamską, należą do środków o właściwościach 

piorących a także kosmetycznych, które stosuje się w płynach kąpielowych i szamponach 

jako środki powierzchniowo czynne, emulgatory oraz środki długotrwale spieniające 

w pastach do zębów, płynnych detergentach, żywności i napojach. Ekstrakt z mydłoki 

zawiera ponad 100 saponin triterpenowych. Saponiny te należą do niejonowych środków 

powierzchniowo czynnych [57]. Korzeń żeń-szenia (Panax ginseng) również zawiera 
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saponiny, tzw. ginsenozydy, które m.in. mają właściwości przeciwstarzeniowe 

wynikające z dużego potencjału antyutleniającego tych związków. Mechanizm ten 

związany jest z ochroną lipidów skóry oraz zapobieganiem rozszczelnienia bariery 

lipidowej skóry. Ekstrakt z korzenia rzeń-szenia ma zastosowanie w kremach, 

maseczkach i tonikach do cery dojrzałej. Podobne działanie ma korzeń aralii 

mandżurskiej (Aralia mandshurica), który jest tańszym odpowiednikiem żeń-szenia 

i dodatkowo wykazuje właściwości przeciwtrądzikowe [56]. Do saponin triterpenowych 

należą escyna, azjatykozyd, saporubina i glicyryzyna a do terpenowych: hekogenina, 

osladyna, sarsasapogenina, diosgenina, jamogenina, parylina, ruskogenina i tigogenina. 

Saporubina jest otrzymywana z korzenia mydlnicy lekarskiej i stosowana w preparatach 

myjących do skóry wrażliwej i starzejącej się, w płynach do kąpieli i szamponach do 

włosów. Sarsasapogenina znajduje się w roślinach z gatunku Yucca i Smilax, należy do 

saponin steroidowych, stosowanych w płynach do kąpieli, pastach do zębów 

i szamponach [58]. Do popularnych środków myjących należą, tzw. orzechy piorące 

z drzewa Sapindus Mukorossi, które naturalnie występuje w tropikalnym 

i subtropikalnym rejonie Azji. Owocnia, czyli łupiny orzechów zawierają od 10-11.5% 

saponin [59]. 

Saponiny mają nie tylko właściwości myjące, ale także wykazują działanie 

bakteriobójcze, odmładzające, grzybobójcze, uszczelniające naczynia krwionośne, 

przeciwobrzękowe i poprawiające biodostępność kosmetyków (powodują zmniejszenie 

szczelności błon komórkowych) [42,60]. Saponiny działają przeciwzapalnie 

i antyalergicznie, dlatego skutecznie pielęgnują, zapewniają czystość i ochronę skóry 

atopowej [61]. 

 

3.1.4. Preparaty rynkowe do skóry z AZS. 
 

Skład produktów dostępnych na rynku oparty jest głównie o węglowodory 

parafinowe, które pełnią funkcję ochronną poprzez tworzenie okluzyjnego filmu na 

skórze. Seria kosmetyków Atoperal ma prosty skład i zawiera przede wszystkim surowce 

kosmetyczne z wymienionej grupy: olej parafinowy oraz glicerynę, oksyetylenowany 

alkohol cetearylowy, alkohol cetylowy [62].  

Dostępny na rynku krem o nazwie Kermuren ma również stosunkowo prosty skład. 

Oprócz emolientów, takich jak alkohole tłuszczowe czy węglowodory parafinowe 
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(wazelina i ciekła parafina), w składzie obecny jest mocznik oraz glikol propylenowy. 

Mocznik jest kluczowym składnikiem tej receptury, jego procentowa zawartość to 10%. 

Mocznik zmieniając strukturę chemiczną białek skóry osłania miejsce wiązania ich 

z wodą i tym samym zatrzymuje ją w skórze.  

Kosmeceutykiem zawierającym wiele składników aktywnych jest EctoSkin P. 

Ektoina zawarta w recepturze wykazuje właściwości przeciwzapalne. W recepturze 

obecny jest również Ceramid 3 oraz skwalen (INCI: Squalane), wzmacniające barierę 

lipidową skóry. Ekstrakt z winorośli balonowej (INCI: Cartaospermum Halicacabum 

Flower/leaf/Vine Extract) wykazuje działanie przeciwzapalne, łagodzi swędzenie 

i ogranicza zaczerwieniania skóry. Ponadto, w składzie tego kosmetyku występują 

aminokwasy glicyna i alanina (INCI: Glycine, Alanine), które działają regenerująco oraz 

oleje roślinne bogate NNKT [27,63]. 

Nukowcy opatentowali recepturę emulsji do pielęgnacji i leczenia atopowego 

zapalenia skóry. W preparacie tym jako substancję aktywną użyto wodno-alkoholowego 

ekstraktu z japońskiej czerwonej porzeczki Ribes fasciculatum [64]. Obecność alkoholu 

w ekstrakcie, ze względu na potencjalne działanie wysuszające, może mieć jednak 

niekorzystne działanie dla skóry atopowej. 

Na rynku dostępny jest hipoalergiczny krem nagietkowy marki Sylveco 

przeznaczony dla osób z atopowym zapaleniem skóry i cerą skłonną do podrażnień. 

Zawarte w preparacie ekstrakty wykazują działnie przeciwzapalne (ekstrakt z nagietka) 

oraz oczyszczające i gojące (ekstrakt z mydlnicy lekarskiej). Ekstrakt z mydlnicy 

dodatkowo, dzięki obecności saponin, ułatwia wnikanie składników aktywnych w głąb 

skóry [65]. Zastosowane ekstrakty są jednak otrzymane konwencjonalnymi metodami 

z zastosowaniem organicznych rozpuszczalników.  

Podsumowując, w oczyszczaniu i pielęgnacji skóry atopowej stosowane są łagodne 

emolienty przywracające skórze funkcję naturalnej bariery, odtwarzające płaszcz 

lipidowy skóry, zapobiegają utracie wody, w efekcie powodujące wzrost jej elastyczności  

i zmniejszające uczucie swędzenia. Dla skóry atopowej ważne jest, aby kosmetyki nie 

wywoływały podrażnień i alergii, dlatego w ich składzie można znaleźć typowe i znane 

surowce kosmetyczne o łagodnym, nie alergizującym i przeciwzapalnym działaniu na 

skórę. Powszechnie znane jest antyoksydacyjne działanie flawonoidów (polifenoli). 

Największym źródłem flawonoidów i polifenoli są ekstrakty roślinne. 
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3.2. Ekstrakty roślinne stosowane w pielęgnacji AZS. 

Wyniki dotychczasowych badań wskazują, że wiele ekstraktów roślinnych, 

zwłaszcza tych bogatych w polifenole, jak np. szczaw japoński (Rumex japonicus), 

tarczyca bajkalska (Scutellaria baicalensis), bambus (Bambusae caulis) [66], aloes (Aloe 

vera) [67] czy cynamonowiec chiński (Cinnamomum caccia) [68] są stosowane 

w leczeniu i pielęgnacji skóry chorych na AD (atopic dermatitis). Preparaty kosmetyczne 

zawierające powyższe ekstrakty wykazują właściwości antyutleniające, antyalergiczne, 

antyseptyczne czy przeciwzapalne [66–68]. Wymienione właściwości ekstraktów 

wynikają przede wszystkim z obecnych w nich flawonoidów. 

Jako silne antyutleniacze flawonoidy mogą kontrolować stres oksydacyjny  

w organizmie, hamują procesy utleniania, m.in. lipidów, w tym NNKT, składników 

cementu międzykomórkowego [69]. Działanie przeciwzapalne flawonoidów (m.in. 

kwercetyny, apigeniny, baikaleiny) polega na hamowaniu aktywności 5-lipooksygenazy 

i cyklooksygenazy. Enzymy te biorą udział w syntezie, z kwasu arachidonowego, 

prostaglandyn i leukotrienów, które są mediatorami odpowiedzi zapalnej. Zahamowanie 

tych enzymów przez flawonoidy powoduje zmniejszenie syntezy, m.in. prostaglandyny 

PGE2, leukotrienu B4 i trombosanu A2, co w konsekwencji prowadzi do uregulowania 

stanu napięcia naczyń włosowatych i zmniejszenia odczynu zapalnego [70]. Kwercetyna 

i luteolina dodatkowo wykazują właściwości przeciwalergiczne poprzez hamowanie 

uwalniania histaminy. Podobne, lecz nieco słabsze działanie wykazuje bajkaleina, która 

dodatkowo hamuje sekrecję eotaksyny (hemokiny wydzielanej przez fibroblasty) [71]. 

Sung i wsp. 2012 badali wpływ stosowania ekstraktu z owoców badianu 

właściwego (Illicium verum), nazywanego również anyżem gwiaździstym, na poprawę 

kondycji skóry atopowej. Etanolowy ekstrakt z owoców badianu właściwego wykazuje 

działanie antyalergiczne, przeciwzapalne, przeciwnowotworowe, dzięki zawartości tanin 

i olejków eterycznych. Obecny w owocach badianu kwas szikimowy działa 

przeciwwirusowo, natomiast anetol i limonen przeciwzapalnie i przeciwnowotworowo. 

z badań Sung i wsp. wynika, że ekstrakt z badianu poprawia kondycję skóry atopowej 

poprzez hamowanie wydzielania cytokin oraz chemokin i może być z powodzeniem 

stosowany w terapii AZS [72]. 

Boczniak mikołajkowy (Pleurotus eryngii) należy do królestwa grzybów i jest od 

wieków stosowany w tradycyjnej medycynie koreańskiej. Ze względu na zawartość 

białka, nienasyconych kwasów tłuszczowych, witamin (witamin z grupy B, witaminę C), 
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soli mineralnych (zawiera wapń, żelazo, magnez, fosfor, potas, selen, sód i cynk),  

a przede wszystkim dzięki zawartości beta-glukanu wykazuje właściwości 

przeciwdrobnoustrojowe, antyutleniające i wzmacniające odporność organizmu. Choi 

i wsp. badali wpływ etanolowego ekstraktu z boczniaka na regulację bilansu limfocytów 

Th1/Th2, odgrywających znaczącą rolę w schorzeniach układu odpornościowego. 

z badań wynika, że zastosowanie terapii ekstraktem hamuje rozwój AZS [73]. 

Ekstrakt etanolowy bylicy azjatyckiej (Artemisia asiatica), ze względu na dużą 

zawartość flawonoidów jest skuteczny w leczeniu wrzodów żołądka i śluzówki a także  

w stanach zapalnych, infekcjach bakteryjnych oraz chorobach nowotworowych.  

Wykazuje działanie antyutleniające, przeciwzapalne i antyalergiczne. Choi i wsp. badali 

skuteczność ekstraktu z bylicy w kierunku AZS. Badania na modelu zwierzęcym 

zainfekowanym AZS wykazały, że miejscowe stosowanie ekstraktu wywiera korzystny 

efekt, co sugeruje, że bylica azjatycka może być skutecznym środkiem w pielęgnacji 

skóry atopowej [74]. 

Etanolowy oraz wodny ekstrakt z ziela cynamonowca wonnego (Cinnamomum 

cassia) są powszechnie znane w leczeniu chorób alergicznych. Skuteczność swą 

zawdzięczają obecnym w zielu rośliny diterpenom [75]. Ekstrakt wykazuje działanie 

przeciwzapalne, przeciwgrzybicze, przeciwcukrzycowe, przeciwwrzodowe oraz 

przeciwgorączkowe. Autorzy Sung i wsp. potwierdzają, że ekstrakt etanolowy 

z cynamonowca hamuje objawy atopowego zapalenia skóry u myszy, poprzez 

mechanizm hamowania odpowiedzi komórek T typu Th-2 [68]. 

Fasola azuki (Vigna angularis) jest jedną z najważniejszych roślin stosowanych  

w medycynie chińskiej, jako diuretyk oraz środek na obrzęki i chorobę beri-beri. Ekstrakt 

metanolowy rośliny wykazuje działanie przeciwnowotworowe, ochronne dla nerek  

i przeciwcukrzycowe. Dzięki zawartości polifenoli, takich jak proantocyjanidyna, 

glikozyd kwercytyny, ekstrakt z fasoli azuki wykazuje działanie antyutleniające 

i przeciwzapalne [76]. Ekstrakt zawiera ok. 25% białka, a spośród aminokwasów, 

głównie lizynę. Nasiona są wyjątkowo bogate w pierwiastki, takie jak żelazo, wapń 

i kobalt. Z badań Collantes i wsp. wynika, że ekstrakt z fasoli azuki wykazuje skuteczne 

działanie przeciw AZS i może być stosowany w leczeniu oraz zapobieganiu powstawania 

tej choroby [77]. 

Flebodium złosiste (Polypodium leucotomos) jest już obecnie jednym ze 

składników skutecznych leków stosowanych na AZS. Ekstrakt zawiera cenne 

fenolokwasy: ferulowy, parakumarynowy, kawowy, 3-metoksy-4-hydroksybenzoesowy, 
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chlorogenowy [78]. Dzięki obecności w/w związków redukuje łuszczenie się naskórka, 

działa wygładzająco, nawilżająco i łagodząco na podrażnienia. Jako naturalny 

immunomodulator może być stosowany w chorobach, takich jak łuszczyca, łojotokowe 

zapalenie skóry i w dolegliwościach związanych z nadwrażliwością skóry. Działa 

przeciwzapalnie, fotoochronnie, antyutleniająco poprzez hamowanie wydzielania 

cytokin [79]. 

Owoce forsycji zwisłej (Forsythia suspensa) są stosowane w tradycyjnej 

medycynie naturalnej w obrzękach i stanach zapalnych spowodowanych alergią. 

Dodatkowo, ekstrakt z owoców hamuje mechanizmy powodujące uwalnianie histaminy, 

likwiduje obrzęki i hamuje przepuszczalność naczyń krwionośnych. Swoją aktywność 

zawdzięcza obecności flawonoidów (rutyna) i lignanów (matairezinol). Ekstrakt 

z owoców forsycji zawiera glikozydy fenyloetanoidowe, lignany, flawonoidy i związki 

terpenowe.  Autorzy Sung i wsp. podają, że forsycja, dzięki obecności fitoestrogenu 

matairezinolu może być z powodzeniem stosowana w leczeniu alergicznych obrzęków 

zapalnych spowodowanych przez AZS [80]. 

Ekstrakt z owoców gardenii jaśminowatej (Gardenia jasminoides) zawiera cenną 

substancję aktywną genipozyd, który wykazuje skuteczne działanie antyalergiczne 

(hamują uwalnianie histaminy w badaniach in vitro i in vivo). Ekstrakt etanolowy 

z owoców gardenii wykazuje również działanie przeciwzapalne, likwiduje obrzęki i afty. 

Oprócz wymienionego genipozydu ekstrakt zawiera również glikozydy irydoidowe, takie 

jak gardenozyd, shanzhizyd i estry metylowe skandozydu [81]. 

Inną rośliną o szerokim spektrum działania leczniczego jest glistnik jaskółcze 

ziele (Chelidonium majus). Ekstrakt etanolowy z ziela działa przeciwzapalnie, ponieważ 

zawiera alkaloidy izochinolinowe, takie jak: sangwinaryna, chelerytryna, chelidonina, 

berberyna, koptyzyna. Alkaloidy glistnika rozszerzają drogi oddechowe i naczynia 

wieńcowe, ułatwiają oddychanie, poprawiają krążenie. Chelidonina, sangwinaryna, 

berberyna i chelerytryna hamują wzrost i rozwój chorobotwórczych pierwotniaków, 

grzybów, bakterii i wirusów. Ponadto, mają właściwości cytotoksyczne i antymitotyczne, 

przez co należą do substancji przeciwnowotworowych. Sangwinaryna to promotor 

apoptozy komórek nowotworowych (programowanej śmierci komórki) i ma właściwości 

antyproliferacyjne (antypodziałowe) w stosunku do komórek nowotworowych oraz jest 

inhibitorem przerostu komórek epidermalnych i reakcji autoagresji. W roślinie występują 

również flawonoidy i fenolokwasy, tj. kwas kawowy i ferulowy, które wpływają 

dodatkowo na właściwości przeciwzapalne, immunostymulujące, przeciwmiażdżycowe, 
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antyagregacyjne (zapobiegające zlepianiu się krwinek), fungistatyczne (hamujące wzrost 

grzybów) i bakteriostatyczne tego ekstraktu. Badania Yang i wsp. potwierdzają 

antyalergiczne działanie glistnika i wskazują ekstrakt etanolowy z rośliny jako 

potencjalną substancję aktywną w terapii w kierunku AZS [6]. 

Gujawa pospolita (Psidium guajava) wykazuje działanie przeciwzapalne, 

przeciwbólowe oraz lecznicze trudno gojących się ran. Ekstrakt z gujawy zawiera olejki 

eteryczne, saponiny, taniny, karotenoidy i kwas oleanolowy. Dzięki zawartości tych 

składników ekstrakt ma silne działanie przeciwzapalne i może być stosowany 

w pielęgnacji skóry atopowej [82,83]. Ekstrakt reguluje równowagę Th1/Th2 w kierunku 

dominacji limfocytu Th1, co w rezultacie prowadzi do osłabienia aktywności komórek T. 

Z badań Choi wynika, że krem na bazie ekstraktu z gujawy może być skutecznym 

panaceum w pielęgnacji skóry atopowej [84]. 

Kanianka pospolita (Cuscuta campestris Yuncker) wykazuje silne działanie 

antyrakowe i przeciwzapalne. Glikoproteiny obecne w zielu rośliny mają zdolność 

stymulacji monocytów obwodowych, zwiększają proliferację limfocytów (T i B) 

i pobudzają wydzielanie przeciwciał, działają zatem immunostymulująco. Ekstrakt 

z nasion kanianki zawiera polisacharydy, alkaloidy i flawonoidy, kwercetynę i rutynę, 

odpowiedzialne za działanie przeciwzapalne ekstraktu. W 2015 roku Mehrbani i wsp. 

postanowili połączyć przeciwzapalne i przeciwrodnikowe działanie kanianki 

z przeciwbakteryjnym, przeciwstarzeniowym działaniem serwatki i przetestować gotowy 

preparat w doustnych kapsułkach, na grupie pacjentów z atopią. Kuracja trwała 30 dni, 

lek podawano przed 15 dni, w jednej z grup podano placebo. Zaobserwowano u 

pacjentów znaczną poprawę nawilżenia i elastyczności skóry, a efekt ten nie cofał się po 

odstawieniu leku. Przygotowany lek nie zmieniał pH skóry i nie niszczył sebum. Istotne, 

że lek przyspieszył odbudowę uszkodzonej chorobą skóry i proces gojenia ran, co 

w konsekwencji likwidowało świąd i związane z tym trudności ze spaniem  

u osób z AZS [85]. 

Ekstrakt z kory katalpy żółtokwiatowej (Catalpa ovata), ze względu na zawartość 

irydoidów (katalpozyd) oraz naftochinonów jest stosowany w tradycyjnej medycynie 

chińskiej w rozmaitych stanach zapalnych, takich jak świąd czy świerzb. Gabsik i wsp. 

potwierdzili aktywność ekstraktu w leczeniu AZS [86]. 

Klon zielonokory (Acer tegmentosum) zawiera substancję aktywną salidrozyd 

(glukozyd tyrosolu), która w testach in vivo i in vitro wykazuje znakomite działanie 

przeciwzapalne oraz przeciwutleniające. Z badań wynika, że ekstrakt z kory tego drzewa 
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może być stosowany w leczeniu AZS, ze względu na obecność salidrozydu, katechin, 

epikatechin, fenikuliny, awikularyny oraz salidrozydu-6’-O-galiolu [87]. 

W preparatach do pielęgnacji skóry atopowej nie powinno zabraknąć ekstraktu  

z maczużnika chińskiego (Cordyceps bassiana) należącego do królestwa grzybów.  

W Korei, Chinach i Japonii jest od lat stosowany jako środek na długowieczność, 

wytrzymałość i poprawę witalności organizmu. Ponadto jest lekarstwem na choroby 

układu oddechowego oraz choroby skórne. Wykazuje działanie antyutleniające, 

przeciwwirusowe, przeciwnowotworowe, przeciwzapalne, przeciwcukrzycowe, 

przeciwnocyceptywne, antyangiogeniczne, głównie ze względu na obecność kordycepiny 

(3’-deoksyadenozyny) [88]. Z badań prowadzonych przez Wu i wsp. wynika, że ekstrakt 

z maczużnika może likwidować objawy AZS i z powodzeniem znaleźć zastosowanie 

w produktach do pielęgnacji skóry atopowej [89]. 

 Ekstrakt etanolowy z korzenia remanii kleistej (Rehmannia glutinosa), jak 

i ekstrakt metanolowy z sasurei czepnej (Saussurea lappa) wykazują podobne działanie 

lecznicze w AZS. Remania kleista zawiera głównie beta-sitosterol oraz glikozydy 

irydoidowe, tj. katalpol, aukubinę, ajugol [90]. Sasureja czepna zawiera dużą ilość kwasu 

chlorogenowego [91]. Oba ekstrakty zatrzymywały rozwój choroby poprzez hamowanie 

ekspresji chemokin i cytokin [90,92,93]. 

Selernica (Cnidium monnieri) zawiera należące do pochodnych kumaryny, 

imperatorynę i osthol, które wykazują działanie farmakologiczne i biochemiczne 

w leczeniu ośrodkowego układu nerwowego, sercowo-naczyniowego, hormonalnego 

oraz odpornościowego. Ekstrakt z owoców selernicy przeciwdziała chorobom, takim jak 

artretyzm, lumbago, przeziębienie, ból głowy, zakrzepica, likwiduje obrzęki. Ze względu 

na swoje cenne właściwości, ekstrakt ten może być skutecznym środkiem w pielęgnacji 

skóry atopowej. Autorzy Zhou i wsp. zastosowali metodę ekstrakcji wspomaganej 

micelarnie oraz ekstrakcję w punkcie zmętnienia do otrzymania esencji z owoców 

selernicy. Jako ekstrahent zastosowano niejonowy surfaktant Genapol X-080, 

ułatwiający ekstrakcję bardziej hydrofobowych związków, jakimi są imperatoryna 

i osthol [94]. 

Smokrzyn łojodajny (Sapium sebiferum) jest stosowany w medycynie naturalnej 

na egzemy, półpasiec, obrzęki, rany oraz problemy z poceniem. Ekstrakt etanolowy 

z liści rośliny wykazuje działanie przeciwzapalne, antyutleniające, przeciwgrzybicze 

i przeciwbólowe. Zawiera wiele cennych składników aktywnych, takich jak kwas 

galusowy, kwas elagowy, kwas szikimowy, kwercetynę, izokwercetynę, rutynę, 
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heparynę, astragalinę i trifolinę. Ekstrakt wykazuje pozytywne działanie w skórnych 

alergiach kontaktowych, ze względu na właściwości antyutleniające [95]. 

Ekstrakt etanolowy z liści spirodeli wielokorzeniowej (Spirodela polyrhiza) 

działa skutecznie na grypę, ostre zapalenie nerek, pokrzywkę, stany zapalne oraz choroby 

skóry. Obecne w roślinie alkaloidy oraz flawonoidy (głównie apigenina i luteolina) 

działają przeciwzapalnie i przeciwświądowo. Udowodniono, że związki te regulują 

stężenia mediatorów zapalnych i cytokin prozapalnych [96]. 

Tarczyca bajkalska (Scutellariae radix) to kolejny surowiec zielarski stosowany  

w medycynie ludowej na infekcje bakteryjne, choroby układu oddechowego i przewodu 

pokarmowego, jak również reumatoidalne zapalenie stawów. Działanie przeciwzapalne 

oraz antyutleniające ekstraktu z korzenia tej rośliny wynika z obecności dużej ilości 

flawonoidów (głównie bajkaleiny jak również wogoniny, skutelareiny, oroksyliny A, 

koganebanainy, bajkaliny, wogonozydu), irydoidów i fitosteroli. Dodatkowo, autorzy 

Yun i wsp. podkreślają, że bajkaleina, ze względu na właściwości lipofilowe, wykazuje 

większą zdolność penetracji skóry niż bajkalina, więc jest bardziej pożądaną substancją 

aktywną w absorpcji transdermalnej [97]. Kim i wsp. badali wpływ wodnego ekstraktu 

z korzenia tarczycy bajkalskiej na poziom IgE i cytokin zapalnych u myszy.  Stosowanie 

ekstraktu moduluje odpowiedź immunologiczną w AZS poprzez wpływ na poziom IL-5 

lub IL-10 [67]. 

Trzcina pospolita (Phragmites rhizoma) wykazuje znakomitą aktywność 

zmiatania wolnych rodników i w konsekwencji tłumienia stanów zapalnych, głównie ze 

względu na zawartość związków polisacharydowych. Autorzy Nam i wsp. potwierdzają 

skuteczne działanie etanolowego ekstraktu z trzciny, z dużą zawartością polisacharydów 

w leczeniu AZS [98]. 

W preparatach do pielęgnacji skóry atopowej nie powinno również zabraknąć 

ekstraktu z korzenia żen-szenia (Panax ginseng), znanego surowca kosmetycznego 

w kremach do skóry dojrzałej o działaniu antyutleniającym. Glikozydy triterpenowe 

zawarte w roślinie wykazują działanie antyalergiczne i przeciwświądowe. Ekstrakt 

wodny z korzenia żeń-szeń wykazuje silne działanie przeciwzapalne i może być 

z powodzeniem stosowany w kosmetykach do pielęgnacji skóry z AZS [99–102]. 

Na zmiany atopowe stosowane są ponadto preparaty zawierające mieszaniny 

ekstraktów roślinnych. Y-C. Nho et al. opatentowali recepturę hydrożelu zatrzymującego 

wodę w skórze przez dłuższy czas, działającego antybakteryjnie i chłodząco, 

stosowanego bezpośrednio na egzemy występujące przy AZS. Żel zawiera mieszaninę 
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ekstraktów: Houttuynia cordata (tułacz sercolistny), wiązu, hebanowca, sosny, 

Canavalia gladiata, rozmarynu, lawendy, mięty, rumianku, czerwonego krzewu 

(Aspalathus linearis) [43]. 

 
3.2. Właściwości antyoksydacyjne polifenoli. 

 
Właściwości antyutleniające ekstraktów są głównym parametrem decydującym 

o potencjalnym działaniu regeneracyjnym i przeciwzapalnym na skórę. Wciąż trwają 

badania nad zastosowaniem różnego rodzaju ekstraktów roślinnych w preparatach 

kosmetycznych i leczniczych do pielęgnacji skóry atopowej.  

Polifenole już w niewielkim stężeniu chronią substrat przed utlenianiem 

i w dużym stopniu opóźniają ten proces. Działanie antyoksydacyjne polifenoli wynika 

z ich niskiego potencjału redoks, który pozwala im działać jak czynniki redukujące, 

będące donorami wodoru lub elektronu i w ten sposób wychwytywać wolne rodniki. 

Wolne rodniki stanowią niestabilne atomy lub cząsteczki z niesparowanym elektronem, 

który czyni je wysoce reaktywnymi. Przyczyniają się do inicjowania reakcji 

łańcuchowych prowadzących do peroksydacji błon komórkowych (w tym lipidów), 

uszkadzania DNA, białek oraz enzymów. Reaktywne formy tlenu są wytwarzane przez 

neutrofile w niewielkich ilościach w celu niszczenia mikrobów, jednakże ich nadmiar 

może być szkodliwy dla organizmu i prowadzi do stresu oksydacyjnego, który przyczynia 

się do rozwoju różnych zaburzeń, a w konsekwencji do starzenia się organizmu [103]. 

Mechanizm działania antyoksydantów polega również na chelatowaniu metali o zmiennej 

wartościowości, mogących indukować powstawanie wolnych rodników w reakcji 

Fentona (rysunek 5). Substancje antyutleniające mogą także hamować enzymy 

prooksydacyjne oraz pobudzać enzymy antyoksydacyjne [104,105]. 

 
Rysunek 5. Reakcja Fentona, powstawania reaktywnego rodnika hydroksylowego [106]. 

 

Wśród polifenoli szczególne znaczenie mają flawonoidy (rysunek 6), które 

charakteryzują się różnorodnością budowy oraz wielokierunkowością aktywności 

biologicznej oraz doskonałymi właściwościami przeciwutleniającymi. 
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kwercetyna: R1= OH, R2= H, R3= OH  apigenina: R1= H, R2= OH, R3= OH, R4= H 
                       luteolina: R1= OH, R2= OH, R3= OH, R4= H 

balkaleina: R1= H, R2= H, R3= OH, R4= OH 
Rysunek 6. Struktura wybranych flawonoidów. 

 
Flawonoidy zmiatają wolne rodniki według mechanizmu transferu elektronu (ang. 

single elektron transfer, SET) lub mechanizmu transferu atomu wodoru (ang. hydrogen 

atom transfer, HAT). Istnieją trzy możliwości reakcji flawonoidów z wolnym rodnikiem 

R•. Pierwszy mechanizm, czyli reakcja jednostopniowa z przeniesieniem atomu wodoru 

przedstawiony jest na rysunku 7a. Drugi sposób to transfer elektronu, po którym 

następuje przeniesieniem protonu (rysunek7b). Przy większych wartościach pH, 

w którym polifenole ulegają deprotonowaniu, możliwy jest jedynie mechanizm 

przeniesienia elektronu (rysunek 7c). Forma fenolanowa ma znacznie większą zdolność 

zmiatania wolnych rodników niż fenol, ze względu na mniejszą wartość potencjału 

redoks [106]. 

a)  

b)  

c)   
Rysunek 7. Mechanizmy zmiatania wolnych rodników przez fenole: a) mechanizm SET, b) 

mechanizm HAT, c) mechanizm SET dla formy fenolanowej [106]. 
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Aktywność antyrodnikowa flawonoidów (rysunek 7) jest związana ze stabilnością 

rodnika powstałego po jego utlenieniu, a skuteczność przeciwutleniacza jest związana 

z liczbą i położeniem grup hydroksylowych oraz liczbą atomów w układzie sprzężonych 

wiązań podwójnych [106]. Przebieg reakcji rodnikowych zależy także od składu 

ekstraktu i budowy chemicznej występujących w nim antyoksydantów [107]. Silne 

właściwości przeciwutleniające flawonoidów mają związek nie tylko z samą obecnością 

w cząsteczce grup hydroksylowych, ale także ich położeniem w cząsteczce [104]. 

Właściwości antyutleniające są silne dla związków chemicznych mających następujące 

ugrupowania w strukturze: grupę –OH przy atomie węgla C3 w pierścieniu C, grupy orto-

3`,4`-dihydroksylowe w pierścieniu B, wiązanie podwójne między węglem C2 i C3 

w pierścieniu C w sprzężeniu z grupą ketonową przy węglu C4, oraz obecność grup –OH 

w położeniu C3 i C5, które umożliwią formowanie się stabilnego ugrupowania 

kronowego utlenionego flawonoidu. Aktywnością antyrodnikową charakteryzują się 

także związki z grupą hydroksylową w pozycji C4`, a właściwości te wzmacniają takie 

struktury jak wiązanie podwójne między węglem C2 i C3 i grupy –OH 

w położeniu C3 i/lub C3`[108]. 

 
Rysunek 8. Mechanizm zmiatania wolnych rodników przez flawonoid (kwercetyna)[108]. 

 

Glikozylacja lub metoksylacja grup –OH powoduje zmniejszenie lub całkowite 

zahamowanie właściwości antyrodnikowych, a efekt ten jest szczególnie silny 

w przypadku grupy hydroksylowej w położeniu C3. Glikozydy w badaniach in vitro 

mogą wykazywać niewielką aktywność, lecz udowodniono, że w układach biologicznych 

związki te mogą ulegać enzymatycznej hydrolizie, co skutkuje formowaniem się 

aktywnego aglikonu [108]. Należy również wspomnieć, że od struktury chemicznej 
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flawonoidu zależy zdolność do kompleksowania jonów metali o zmiennej 

wartościowości. Metale są wiązane dzięki obecności grup orto-difenolowych przy 

węglach C3` i C4` w pierścieniu B, a także grupy 3-hydroksy i 4-keto lub 5–hydroksy 

i 4-keto w pierścieniu C. Obecność podwójnego wiązania pomiędzy C2 

i C3 zwiększa zdolność do kompleksowania metali, a po utworzeniu kompleksów 

flawonoidy w dalszym ciągu zachowują aktywność antyrodnikową [109]. 

Surowce roślinne ze względu na dużą zawartość polifenoli i na dobre właściwości 

antyutleniające badane były w pielęgnacji i leczeniu skóry z AZS. Istnieje jednak wiele 

znanych gatunków roślin o podobnym działaniu antyutleniającym, przeciwzapalnym 

i przeciwświądowym, które również mogą być potencjalnie zastosowane w preparatach 

do pielęgnacji skóry atopowej. W literaturze nie ma obecnie informacji na temat 

potencjalnego zastosowania ekstraktów z polskich gatunków roślin, takich jak: Sambucus 

nigra, Calendula Anthodium i Bidens tripartita na atopowe zapalenie skóry. 

  

3.4. Ekstrakt z kwiatów czarnego bzu Sambucus nigra. 

Ekstrakt z kwiatów czarnego bzu jest przykładem naturalnego surowca 

kosmetycznego, który wykazuje wysoką aktywność biologiczną ze względu na zawartość 

flawonoidów.  

 Czarny bez (Sambucus nigra) należy do rodziny przewiertniowatych 

(Caprifoliaceae). Dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego cenny jest zarówno 

sok pozyskiwany z owoców rośliny jak również ekstrakt kwiatowy. Ten ostatni znalazł 

zastosowanie również w przemyśle kosmetycznym. Jako surowiec kosmetyczny stosuje 

się przede wszystkim kwiaty (Sambuci flos) i owoce (Sambuci fructus). Coraz częściej 

badaniom poddaje się również liście (Sambuci folium) i korę (Sambuci radix). Kwiaty są 

drobne, barwy białokremowej, osadzone są na długich szypułkach. Posiadają intensywny 

i charakterystyczny zapach, wyczuwalnym nawet z odległości kilku metrów. Na 

szczytach pędów tworzą płaskie baldachokształtne kwiatostany. W kwiatach czarnego 

bzu obecne są glikozydy di- i triterpenowe, a także fenolowe związki, takie jak 

flawonoidy, garbniki i kumaryny [110]. Analiza składu chemicznego kwiatów bzu 

czarnego wykazała obecność 16 aminokwasów, spośród których 9 ma istotne znaczenie 

dla naszego organizmu (walina, treonina, metionina, izoleucyna, leucyna, lizyna, 

histydyna, fenyloalanina). Całkowita zawartość aminokwasów w kwiatach wynosi 8,96% 

[111]. Otrzymane ekstrakty z kwiatów są bogate we flawonoidy i garbniki, dlatego 
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stanowią cenny surowiec kosmetyczny. Zawierają około 1.8% flawonoidów, w tym 

głównie rutynę, izokwercetynę, glikozyd kwercetyny oraz kwasy fenolowe. Ponadto 

w ich skład wchodzi 0.03-0.14% olejków eterycznych, a także około 0.85% kwasów 

triterpenowych (kwas ursolowy, oleanowy i kwas hydroksyursolowy) [110,111]. 

 Głównym flawonoidem w kwiatach czarnego bzu jest rutyna (ok. 20 mg/g 

suchej masy). Kwiaty czrnego bzu, podobnie jak kasza gryczana (Fagopyrum), amarantus 

(Amaranthus) i japońskie drzewo pagodowe (Sophora japonica), stanowią najbogatsze 

źródła roślinne rutyny. Mniejszą ilość rutyny można natomiast znaleźć w gałęziach 

i liściach bzu czarnego. Ilość substancji aktywnych w kwiatach zależy od okresu zbioru, 

lokalizacji, pogody, a także od procesu przygotowania surowca i metody otrzymywania 

ekstraktów. Rutyna pozostaje stabilna podczas suszenia w temperaturze pokojowej, ale 

jej zawarość zmniejsza się o około jedną czwartą podczas rocznego przechowywania 

[112]. 

 Stoilowa i wsp. 2007 badali działanie przeciwutleniające wyciągu z kwiatów 

czarnego bzu, poprzez analizę stopnia neutralizacji rodników DPPH, wodorotlenowego 

(OH•). Stężenia IC50, potrzebne do zahamowania działania tych rodników wynosiły 

odpowiednio 0.152 µg/cm3 i 0.0122 µg/cm3. Wyciąg działał przeciwutleniająco na 

modelowym związku kwasie linolowym. Zastosowanie wyciągu o stężeniu 0.005% 

spowodowało zahamowanie tworzenia dienów sprzężonych, natomiast przy stężeniu 

0.01% ekstrakt hamował tworzenie 76.02% utlenionych pochodnych kwasu linolowego 

[110]. Naukowcy badali również aktywność antyutleniającą ekstraktu z kwiatów 

czarnego bzu metodą z zastosowaniem rodnika DPPH oraz metodą FRAP. Ekstrakty 

miały wyższą średnią aktywność DPPH i FRAP niż ekstrakty otrzymywane 

z owoców [113]. 

Spożywanie soku z kwiatów czarnego bzu zapobiega powstawaniu stanów 

zapalnych, chorób sercowo-naczyniowych oraz cukrzycy. Działanie lecznicze ekstraktu 

z kwiatów Sambucus nigra naukowcy wyjaśniają bogatym składem chemicznym, który 

obejmuje olejki eteryczne, wolne kwasy tłuszczowe, flawonoidy i ich glikozydy, kwasy 

fenolowe, karotenoidy, witaminy i minerały. Związki fenolowe wykazują aktywności 

biologicznie czynne, takie jak działanie przeciwzapalne, antywirusowe, 

przeciwalergiczne i przeciwrakotwórcze. Ekstrakt z kwiatów czarnego bzu dzięki 

obecności kwasu chlorogenowego, kwasu galusowego i kwasu rozmarynowego 

wykazuje działanie antyoksydacyjne, przeciwnowotworowe, hepatoprotekcyjne 

i hipoglikemiczne [113]. 
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Napary z kwiatów czarnego bzu stosowane są do przemywania skóry przy stanach 

zapalnych, wypryskach skórnych i oparzeniach. Kwiaty czarnego bzu ze względu na 

obecność związków flawonoidowych wykazują głównie działanie antyutleniające, 

przeciwzapalne jak również przeciwdrobnoustrojowe. Ekstrakt z kwiatów czarnego bzu, 

może zatem stanowić potencjalny surowiec kosmetyczny stosowany w pielęgnacji 

atopowego zapalenia skóry. 

 

3.5. Ekstrakt z kwiatów nagietka lekarskiego Calendula officinalis. 
Działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwzapalne wykazuja także, 

dzięki zawartości flawonoidów, karotenoidów, saponin, alkoholi triterpenowych i ich 

estrów, ekstrakty z kwiatów nagietka lekarskiego Calendula anthodium [114,115]. 

Ponadto obecne w ekstraktach z nagietka związki z grupy fitosteroli i wosków wykazują 

działanie nawilżające oraz wzmacniające barierę lipidową naskórka. Dodatkowo wyciąg 

z nagietka odznacza się dużym stężeniem saponin. Ze względu na zawartość licznych 

składników aktywnych i wynikających z tego faktu właściwości leczniczych, nagietek 

stosowany jest w kremach na oparzenia i odparzenia, a także różnego rodzaju preparatach 

dla cery suchej, łuszczącej się, skłonnej do podrażnień. 

Nagietek należy do rodziny astrowatych (Asteraceae), jest rośliną jednoroczną. 

Barwa kwiatów nagietka utrzymuje się w tonacji od żółtej do pomarańczowej. Występuje 

wiele odmian nagietka, różniących się od siebie wielkością koszyczka oraz liczbą 

kwiatów rurkowych i języczkowych. Dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego 

i spożywczego poszukuje się głównie formy o przewadze kwiatów języczkowych, całych 

kwiatostanów z intensywnym zabarwieniem pomarańczowym [115–117]. 

Kwiaty nagietka zawierają: karotenoidy (1.5–3%), flawonoidy (kwiaty 

języczkowe – 0.88% oraz całe kwiatostany – 0.33%), olejek eteryczny (0.024–0.64%), 

żywice (3.44%), garbniki (7.2–10.5%), kalendulozydy (2–10%) i związki śluzowe 

(2.5%), jak również: glukozydy, glukuronidy, alkohole triterpenowe (arnidol, fardiol), 

poliacetyleny, fenolokwasy, saponiny, kwas salicylowy, witaminę C oraz związki 

mineralne. W kwiatach nagietka występują także saponozydy triterpenowe, pochodne 

kwasu oleanolowego: 3-O-monoglukuronidu i 3-O-monoglukozydu (3–10%) [117].  

Ekstrakt metanolowy z części naziemnych Calendula arvensis zawiera głównie 

flawonoidy (53.5%), natomiast zawartość kwasów: hydroksybenzoesowego 

i hydroksycynamonowego wynosi około 20%. Głównymi składnikami tego ekstraktu 
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były kwercetyna, glikozydy kwasu protokatechowego i kawoilochinowego. Ekstrakt 

z nagietka Calendula suffruticosa zawierał ponadto kwas hydroksybenzoesowy (71.5%) 

oraz flawonoidy (17.2%), głównie glikozydy izoramnetyny i kwercetyny (0.3–1.5%), 

pochodne kwasu protokatechowego i syryngowego jak również rutynozyd kwercetyny, 

rutynę, narcyzynę, hiperozyd, a także pochodną kwasu hydroksycynamonowego [118]. 

Jak już wspomniano ekstrakty z nagietka lekarskiego wykazują działanie 

antyutleniające, dodatkowo ze względu na występujące w nich pochodne kwasu 

cynamonowego znalazły zastosowanie w leczeniu miażdżycy i raka [118]. Obecny 

w nagietku kwas chlorogenowy i jego pochodne wykazują działanie przeciwbakteryjne, 

przeciwutleniające, przeciwrakotwórcze, hipoglikemiczne i hipolipidemiczne, a ponadto 

wpływa na zdolność do kontrolowania oksydacji i zaburzeń stresu oraz obniżania 

ciśnienia krwi [119]. Kwas kawowy, również o działaniu antyutleniającym wpływa na 

poprawę żywotności komórek, chroni przed uszkodzeniem DNA oraz redukuje rodniki 

ponadtlenkowe [120,121]. Pochodne kwasu ferulowego, obecne w nagietku lekarskim, 

są znane z ich działania przeciwzakrzepowego, przeciwkurczowego, przeciwrakowego, 

przeciwstarzeniowego, przeciwapoptotycznego, hepatoprotekcyjnego, 

neuroprotekcyjnego, ochronnego dla płuc, radioochronnego, hipotensyjnego 

i antyaterogennego [122,123]. Również kwas synapinowy i jego pochodne występujące 

w omawianym surowcu roślinnym wykazują działanie antyutleniające oraz 

przeciwzapalne jak również antymikrobiologiczne i antyrakotwórcze.  

Działanie lecznicze surowców z nagietka jest związane z antyoksydacyjnymi 

właściwościami niektórych jego składników. Poza wymienionymi już związkami z grupy 

polifenoli zawiera inne wykazują antyoksydanty: karotenoidy, kwas askorbinowy 

i tokoferole. Wśród karotenoidów występujących w nagietku wymienić można likopen 

(czerwony) i betakaroten (pomarańczowy) oraz ksantofil (żółty). Mimo, że wykazują 

działanie antyutleniające, nieco słabsze niż antocyjany czy flawonoidy [124] to 

przeciwdziałają nadmiernemu łuszczeniu się skóry, przyspieszają regenerację skóry po 

uszkodzeniach. 

Do związków o najsilniejszych właściwościach antyoksydacyjnych należą jednak 

związki o charakterze polifenoli: flawonoidy, izoflawony, antocyjany i katechiny [125].  

Faustino i współautorzy (2018) zidentyfikowali w ekstrakcie z nagietka 

trzynaście związków z grupy flawonoli i dwa związki z grupy flawonów i potwierdzili 

ich działanie przeciwutleniające, hepatoprotekcyjne, przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, 

przeciwnowotworowe i antywirusowe [118]. Z innego doniesienia literaturowego 
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wynika, że flawonole zawarte w nagietku dzięki aktywności przeciwutleniającej, 

wykazują właściwości kardioprotekcyjne i zdolność neuroprotekcyjną [126,127]. Są 

również środkami diabetycznymi, przeciwwirusowymi, przeciwnowotworowymi, 

przeciwbakteryjnymi i hepatoprotekcyjnymi [128,129]. Ponadto, pochodne ramnetyny są 

znane ze swojego działania przeciwzapalnego i właściwości przeciwwirusowych. 

Pochodne kemferolu wykazują aktywność przeciwnowotworową. Podobne działanie ma 

również apigenina, która dodatkowo wykazuje działanie antyproliferacyjne [118]. 

Mechanizm działania antyutleniającego ekstraktu z nagietka tłumaczony jest 

poprzez udział zawartych w nim antyoksydantów w hamowaniu aktywności enzymów, 

tj. oksydazy ksantynowej, oksydazy NADPH, czy mieloperoksydazy odpowiedzialnych 

za powstawanie reaktywnych form tlenu (RFT) pełniących rolę donorów elektronów dla 

tych enzymów. Oprócz zapobiegania tworzeniu rodników tlenowych, mogą także wiązać 

i dezaktywować już powstałe rodniki [130–132].  

Występujące w kwiatach nagietka związki aktywne synergicznie hamują rozwój 

komórek nowotworowych. Glikozydy fenolowe działają przeciwzapalnie 

i cytotoksycznie na komórki nowotworowe in vitro i wykazują aktywność 

przeciwnowotworową in vivo. Glikozydy triterpenowe działają cytotoksycznie na 

komórki nowotworowe czerniaka, a alkohole triterpenowe zawarte w nagietku działają 

przeciwzapalnie, bakteriobójczo i grzybobójczo, przez co mogą znaleźć zastosowanie 

w pielęgnacji skóry z AZS [117]. Ekstrakt z nagietka stosowany zewnętrznie w postaci 

maści i kremów wykazuje właściwości gojące oraz przyspiesza regenerację naskórka,  

a także pobudza syntezę kolagenu. Nagietek jest jednym z najbardziej znanych 

surowców, stosowanym w leczeniu ran skóry, działa ściągająco, przeciwzapalnie, 

dezynfekująco oraz zmiękczająco [133]. Ekstrakt z kwiatów nagietka lekarskiego może 

być skutecznie zastosowany w leczeniu wyprysków, poparzeń oraz stanów zapalnych 

skóry, stąd jest potencjalnym surowcem w preparatach do pielęgnacji skóry atopowej. 

 

3.6. Ekstrakt z uczepu trójlistnego Bidens tripartita. 

Stosunkowo mało znaną rośliną jest uczep trójlistkowy. Rodzaj uczep (Bidens) 

należący do rodziny astrowatych (Asteraceae) w Europie jest reprezentowany przez 

dziesięć gatunków. W Polsce występuje sześć gatunków rodzaju Bidens, przy czym 

dwoma głównymi przedstawicielami są uczep trójlistkowy (B. tripartita L.) i uczep 

zwisły (B. cernua L.) [134]. 
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Uczep trójlistkowy jest jednoroczną rośliną trawiastą, rosnącą na terenie całej 

Ukrainy, europejskiej części Rosji (z wyjątkiem części północnej) i zachodniej Syberii, 

centralnej Azji i dalekiego Wschodu a także w Polsce, głównie na terenach nizinnych, 

podmokłych oraz w dolnych partiach górskich. Najczęściej można go spotkać na 

podmokłych terenach, blisko wody, na mokrych łąkach, w rowach, blisko stawów, jezior, 

bagien i kanałów [135,136]. 

Roślina mierzy 30-100 cm, ma silnie rozgałęzioną, krótko owłosioną łodygę,  

o ciemnoczerwonym zabarwieniu. Liście długości do 12 cm są koloru ciemnozielonego, 

gładkie, spiczasto zakończone, brzegiem piłkowane, zbiegające się w krótki ogonek. 

Kwiatostan składa się z zebranych w koszyczki żółtych, drobnych, rurkowatych 

kwiatów, dookoła każdego z nich występuje od 4 do 9 listków. Uczep trójlistkowy 

kwitnie w okresie od czerwca do września. Owoce pojawiają się od lipca do października. 

Są to brązowe, małe, płaskie, pokryte meszkiem niełupki, długości 6-9 cm, na szczycie 

wyposażone w zadziory [135,137]. 

Bidens tripartita (uczep trójlistny) jest rośliną zawierającą duże ilości związków 

fenolowych, w tym: flawonoidów, kwasów fenolowych, tanin i kumaryn. Wśród 

flawonoidów znajdujących się w ekstraktach z uczepu trójlistkowego możemy wyróżnić: 

flawony, flawanony, chalkony, auronony i katechiny [107,138].  

Dzięki zawartości wymienionych substancji ekstrakt z uczepu trójlistnego 

charakteryzuje się bardzo dużą aktywnością antyutleniającą, wykazuje działanie 

przeciwzapalne[139], antyseptyczne, odżywcze i regenerujące dla skóry, ponadto łagodzi 

podrażnienia i przyspiesza gojenie ran [136,140] 

W medycynie ludowej napary i wywary sporządzane z Bidens tripartita są 

szeroko stosowane przy różnego rodzaju schorzeniach, zarówno wewnętrznie jak  

i zewnętrznie: przy trudno gojących się ranach, oraz chorobach skórnych jak egzemy, 

wrzody, trądzik, łojotok skóry głowy, a także w kąpielach dla dzieci przeciw skazom  

o podłożu alergicznym [136,140]. Ceniony jest także za właściwości ściągające oraz 

znakomite działanie na popękane naczynia krwionośne [141]. Badania wykazują także, 

że podawana doustnie nalewka z ziela uczepu, łącznie z zewnętrznym użyciem maści 

zawierającej 2.5% ekstraktu z rośliny, mają pozytywny wpływ w leczeniu łuszczycy.  
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3.6.1. Flawonoidy zawarte w ekstrakcie z uczepu trójlistnego. 
Wśród flawonoidów znajdujących się w składzie uczepu trójlistkowego możemy 

wyróżnić: flawony, flawanony, chalkony, auronony i katechiny (rysunek 8) [107,138].  

W grupie flawonów głównym składnikiem jest 3′,4′,5,7-tetrahydroksyflawon (luteolina)  

i 7-O-β-D-glukopiranozyd luteoliny (cyranozyd) [142]. W grupie chalkonów  

2`,3,4,4`-tetrahydroksychalkon (buteina) i 7-O-β-D-glukopiranozyd buteiny oraz  

2'-hydroksy-4,4'-dimetoksychalkon [142,143]. Wśród auronów możemy wyróżnić 

3`,4`,6-trihydroksyauron (sulfuretyna) i 6-O-β-D-glukopiranozyd sulfuretyny, a także 

3`,4`,6,7-tetrahydroksyauron (maritimetyna) [142]. W grupie flawononów rzadko 

występujący związek w świecie roślinnym 7-O-β-D-glukopiranozyd isookaniny 

(falwanomareina) [107,142].  

        
Luteolina          Buteina 

 
Cyranozyd 

 
7-O-β-D-glukopiranozyd buteiny 

      
2'-hydroksy-4,4'-dimetoksychalkon       Sulfuretyna 

Rysunek 8A. Polifenole występujące w Bidens tripartita. 
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6-O-β-D-glukopiranozyd sulfuretyny 

 

 
Maritimetyna 

 
Flawanomareina 

                 
(±)-Katechina 

Rysunek 8B. Polifenole występujące w Bidens tripartita. 
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flawanomareina dominuje w kwiatach, a cynarozyd w zielonych częściach rośliny. 

Z analizy HPLC wynika, że w zielu występuje: flawanomareina 0.229%, cynarozyd 

0.116%, luteolina 0.047%, natomiast w kwiatach: cynarozyd 0.179%, flawanomareina 

0.157%, luteolina 0.031% [107]. Kwasy fenolowe obecne w roślinie to: kwas 

chlorogenowy, kwas kawowy, kwas cykoriowy, kwas rozmarynowy, kwas 

hydroksycynamonowy (rysunek 9) [138]. 
  

        
Kwas chlorogenowy     Kwas kawowy 

 
Kwas cykoriowy 

 
Kwas rozmarynowy     Kwas hydroksycynamonowy 

Rysunek 9. Kwasy fenolowe występujące w Bidens tripartita. 
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minerałów (żelazo, chrom, miedź, glin, mangan) i olejków eterycznych (1.34%) 

[138,144]. 

Kaskoniene i wsp. (2011) izolowali olejki eteryczne z materiału roślinnego za 

pomocą ekstrakcji CO2 w stanie nadkrytycznym, a otrzymane ekstrakty badali za pomocą 

chromatografii gazowej GC-MS. Autorzy zidentyfikowali 26 różnych związków 

w olejku eterycznym, przy czym ich największą ilość i różnorodność otrzymano w fazie 

pełnego kwitnienia a najmniejszą w okresie od produkcji nasion do starzenia. Zawartość 

olejków eterycznych wahała się od 0.06 do 0.65% wagowych. Zidentyfikowano głównie 

monoterpeny i seskwiterpeny. Autorzy zidentyfikowali następujące składniki olejku 

eterycznego: trans-β-ocimen (12.2-51.9%), α-pinen (4.7-21.9%), β-elemen (7.4-32.8%), 

p-cymen (2.8-19.0%), α-kariofilen, izokariofilen, w mniejszych ilościach występują: 

trans-β-bergamoten, α-felandren, γ-kariofilen, estragol, 5,5-dimetylo-2(5H)-furanon,  

D germacren, β-selinen, octan cytronellylu, allo-ocimen, β-pinen, S-limonen, myrcen, 

perillen, sabinen, tlenek kariofilenu, kwas 2-metylopropanowy [141]. W kolejnych 

badaniach ci sami autorzy badali skład olejku eterycznego B. tripartita izolowanego 

z suchego surowca, w 3 kolejnych latach zbioru podczas pełnego kwitnienia. Skład 

i zawartość głównych składników był podobny jak w poprzednich badaniach, jednak 

wydajność olejku w 2010 była o 22-35% większa niż w latach pozostałych. Otrzymano 

następujący skład: β-ocimen (40.5-45.9%), β-elemen (9.9-15.6%), α-pinen (3.7-12.1%), 

p-cymen (2.8-8.0%), α-kariofilen (5.2-8.2%), izokariofilen (4.3-6.8%), α-bergamoten 

(3.3-9.4%) [145]. Zawartość olejków eterycznych w świeżym zielu i kwiatach B. 

tripartita porównywali Tomczykowa i wsp. (2008). Olejki pozyskiwano metodą 

hydrodestylacji a następnie badano je metodą chromatografii gazowej połączonej ze 

spektrometrią masową. Ze świeżego ziela otrzymano 0,12% olejku, a z suchych kwiatów 

0,06%. W suchych kwiatach głównymi składnikami były: p-cymen (16,6%), tlenek 

kariofilenu (6,0%) i tlenek humulenu II (5,3%). W świeżym zielu: allo-ocimen (38,3%), 

(Z)-β-ocimen (30,6%) i α-felandren (8,5%). W suchym zielu allo-ocimene występuje 

w małych ilościach, ponieważ prawdopodobnie ulega degradacji lub odparowaniu 

podczas suszenia surowca [144]. W innych badaniach Tomczykowa i wsp. badali skład 

olejków pochodzących z korzeni B. tripartita. Uzyskano 0.098% żółtego olejku  

o nieprzyjemnym intensywnym zapachu. Głównymi składnikami były: α-pinen (15.0%), 

β-bisabolen (9.3%), p-cymen (6.0%), hexanal (5.7%), linalool (4.6%), p-cymen-9-ol 

(3.4%), β-elemen (2.6%), 2-pentylofuran (2.2%), silfiperfol-6-en (2.1%). Olejek 

eteryczny pochodzący z korzenia rośliny wykazywał większą różnorodność niż z części 
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naziemnych, zidentyfikowano w nim 106 rożnych związków, natomiast w zielu 49, 

a w kwiatach 57 [134].  

Skład fitochemiczny rośliny zależy od wielu czynników, dlatego ekstrakty czy 

olejki eteryczne pozyskiwane z uczepu trójlistkowego mogą mieć różny skład, a tym 

samym różnić się aktywność biologiczną. Do najważniejszych czynników wpływających 

na skład ekstraktu należą: pochodzenie geograficzne, chemotyp rośliny, warunki 

klimatyczne, okres zbioru, część rośliny użyta do badania, sposób przyrządzania 

ekstraktu [145]. Pozharitskaya i wsp. badali wpływ pochodzenia Bidens tripartita na 

skład ekstraktu, porównując próbki suchego ziela pochodzącego z Rosji oraz z Finlandii 

(tabela 7). Ekstrakt uczepu trójlistkowego pochodzącego z Finlandii charakteryzował się 

dużym stężeniem flawonoidów, tanin, polisacharydów i kwasu askorbinowego, a roślina 

pochodząca z Rosji zawierała więcej kumaryn i aminokwasów [138]. 

 

Tabela 7. Skład chemiczny ekstraktu Bidens tripartita oznaczony metodą HPLC [138]. 
 

Składnik 
Zebrany na terenie Rosji 

[mg/g suchej masy] 

Zebrany na terenie 

Finlandii 

[mg/g suchej masy] 

Flawonoidy 14.0 33.3 

Kumaryny 1.5 0.7 

Taniny 9.5 17.8 

Związki fenolowe 18.3 25.0 

Polisacharydy 97.4 128.0 

Aminokwasy 51.0 37.0 

Kwas askorbinowy 0.025 0.40 

(±)-Katechina 1.76 śladowe ilości 

Luteolina 0.32 0.70 

7-O glukozyd luteoliny 0.41 0.74 

Kwas chlorogenowy 4.10 6.29 

Kwas kawowy 0.12 0.36 

Kwas cykoriowy 0.65 0.57 

Kwas rozmarynowy 0.91 0.95 

 

Właściwości antyoksydacyjne ekstraktu B. tripartita badali Wolniak i wsp. 

Autorzy porównywali zdolność wychwytywania rodnika DPPH przez dominujące 



 46 

flawonoidy ekstraktu. Największą aktywność wykazywała luteolina (41%), następnie 

glikozydy: flawanomareina (32%) i cynarozyd (25%). Wszystkie trzy flawonoidy z takim 

samym ugrupowaniem 3`,4`-dihydroksylowym w pierścieniu B są bardzo skutecznymi 

substancjami antyutleniającymi. Glikozylacja w położeniu C7 zmniejsza zdolność 

antyoksydacyjną cząsteczki w przypadku flawomareiny i cyranozydu. Dodatkowo, 

wpływ na aktywność antyoksydacyjną ekstraktu mają takie czynniki jak pH roztworu 

i właściwości rozpuszczalnika. Wolniak i wsp. zbadali również zmianę skuteczności 

zmiatania wolnych rodników przez ekstrakt B. tripartita w zależności od zastosowanego 

rozpuszczalnika. Ekstrakty wodne z kwiatów i ziela wykazywały najmniejszą aktywność 

(około 36% dla kwiatów i ziela). Natomiast większą aktywnością charakteryzowały się 

metanolowo-wodne (68% dla kwiatów, 34% dla ziela) i acetonowo-wodne (66% dla 

kwiatów, 56% dla ziela) ekstrakty. Zawartość flawonoidów w zielu uczepu 

trójlistkowego była większa niż ich zawartość w kwiatach, jednak ekstrakt z kwiatów 

wykazuje lepsze właściwości antyrodnikowe. Autorzy wykazali również, że czyste 

wyizolowane flawonoidy charakteryzowały się mniejszą zdolnością neutralizowania 

wolnych rodników niż sam ekstrakt. Efekt ten można wyjaśnić tym, że w ekstrakcie 

znajdują się dodatkowo inne antyoksydanty, istnieje możliwy efekt synergii. Wolniak 

i wsp. badali również aktywność antyoksydacyjną frakcji otrzymanych przez stopniową 

ekstrakcję wodnego ekstraktu za pomocą rożnych rozpuszczalników. Frakcja eteru 

dietylowego i octanu etylu wykazywały największą aktywność przeciwrodnikową.  

W ekstraktach tych rodniki prawie całkowicie zostały wyeliminowane (eter dietylowy: 

97% kwiaty, 92% ziele; octan etylu: 98% kwiaty, 89% ziele) a reakcja zachodziła bardzo 

szybko. Aktywność frakcji butanolowej była na początku bardzo słaba (22% kwiaty, 65% 

ziele) lecz reakcja zachodziła jeszcze przez ponad 20 minut (36% kwiaty, 84% ziele). 

Kinetyka reakcji z rodnikiem DPPH dostarczyła dodatkowych informacji odnośnie 

antyoksydantów zawartych w tym ekstrakcie. Odmienna kinetyka reakcji dla różnych 

rozpuszczalników sugeruje różne mechanizmy tej reakcji. W przypadku eteru 

dietylowego oraz octanu etylu reakcja zachodzi bardzo szybko z kinetyką II rzędu.  

Świadczy to o obecności skutecznych małocząsteczkowych antyoksydantów. Wolna 

reakcja pseudopierwszego rzędu, tak jak w przypadku ekstraktu butylowego może 

sugerować obecność bardzo słabych antyoksydantów,  zawierających  małą ilość grup  

–OH, spolimeryzowanych, takich jak np. oligomeryczne katechiny, oraz wykazujących 

przeszkody steryczne, zapobiegające bliskiemu kontaktowi rodnika DPPH z grupami 

hydroksylowymi [107]. 
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3.6.2. Aktywność biologiczna i zastosowanie ekstraktów z uczepu 
trójlistnego. 

Uczep trójlistkowy jest źródłem związków chemicznych, które działając 

synergicznie determinują właściwości lecznicze rośliny. Działanie terapeutyczne  

B. tripartita nie jest w pełni naukowo zbadane, jednakże w literaturze można spotkać 

doniesienia na ten temat. Zawarty w roślinie kompleks flawonoidów z polisacharydami 

wykazuje działanie żółciopędne, podawana doustnie nalewka z ziela uczepu, łącznie 

z zewnętrznym użyciem maści zawierającej 2.5% ekstraktu z rośliny, mają pozytywny 

wpływ w leczeniu łuszczycy. Ziele Bidens tripartita zawiera duże ilości manganu, który 

wraz z enzymami wpływa na proces powstawania krwi, proces krzepnięcia i aktywność 

gruczołów wydzielania wewnętrznego. Badania kliniczne potwierdzają skuteczność 

podawanego doustnie wywaru z rośliny w leczeniu dyzenterii oraz ostrego 

i przewlekłego zapalenia jelit [140]. Obecność flawonoidów, w które roślina jest bogata, 

zmniejsza ryzyko rozwinięcia chorób układu sercowo-naczyniowego, zawału serca 

i niektórych nowotworów[107]. Właściwości przeciwnowotworowe ekstraktu  

B. tripartita, otrzymanego z chlorkiem metylenu, zostały potwierdzone przez Goun 

i wsp. W badaniu in vitro na komórkach białaczkowych pochodzących od myszy, 

odnotowano 100% zahamowanie ich wzrostu. Stepanova i wsp. potwierdzili działanie 

hipotensyjne w badaniach na szczurach. Podawany w dawce 100 mg/kg etanolowy 

ekstrakt uczepu trójlistkowego zmniejszał po 50 minutach ciśnienie skurczowe o 35% 

[140]. 

Olejki eteryczne zawarte w B. tripartita mogą być przydatne w leczeniu infekcji 

wywołanych drobnoustrojami. Badania wskazują ich działanie przeciwbakteryjne, 

przeciwgrzybiczne, a także przeciwzapalne i antyoksydacyjne [145]. 

Właściwości przeciwdrobnoustrojowe ekstraktów pozyskiwanych przy 

zastosowaniu różnych rozpuszczalników (woda, metanol/woda, aceton/woda, metanol; 

ekstrakt metanolowy rozdzielany na ekstrakty: eter dietylenowy, octan etylu, butanol) 

badali Tomczykowa i wsp. Wszystkie ekstrakty wykazywały aktywność 

antydrobnoustrojową, przy czym najmniejszą charakteryzował się ekstrakt butanolowy  

a największą ekstrakt eteru dietylowego. Odnotowano także większą skuteczność 

ekstraktów z suchych kwiatów niż z ziela. Ekstrakt eteru dietylowego z ziela wykazywał 

aktywność przeciwko bakteriom Gram-dodatnim i brak aktywności przeciwko Gram-

ujemnym.  Ekstrakt eteru dietylowego z kwiatów wykazywał podobną aktywność 

przeciwko bakteriom Gram-dodatnim i dodatkowo niewielką przeciwko Gram-ujemnym. 
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Żaden z ekstraktów nie działał grzybobójczo. Różnice w działaniu ekstraktów, 

otrzymanych przy użyciu rożnych rozpuszczalników zależą od ich polarności, która 

wpływa na ilość i jakość wyekstrahowanych substancji aktywnych. Autorzy badali także 

olejki eteryczne pozyskiwane na drodze hydrodestylacji ze świeżego ziela oraz z suchych 

kwiatów uczepu trójlistkowego. Obydwa olejki wykazywały aktywność przeciwko 

bakteriom Gram-dodatnim, przy czym olejek z kwiatów charakteryzował się 

czterokrotnie większą skutecznością, a dodatkowo działał w niewielkim stopniu 

przeciwko bakteriom Gram-ujemnym. Olejki eteryczne wykazywały silne właściwości 

przeciwgrzybiczne, największe na grzyby Candida albicans i Candida parapsilosis.  

Za działanie antygrzybiczne najprawdopodobniej odpowiedzialne są tiofeny, będące 

głównym składnikiem olejków [144]. W takich samych badaniach olejku z korzenia 

rośliny autorzy wykazali wysoką aktywność przeciwgrzybiczną zwłaszcza na grzyby 

Candida albicans, umiarkowane działanie przeciw bakteriom Gram-dodatnim i brak 

aktywności przeciw bakteriom Gram-ujemnym [134]. 

Obecne badania pokazują potencjalną przydatność naparów z rośliny w leczeniu 

chorób zapalnych. Aktywność przeciwzapalną wodnego naparu części naziemnych  

B. tripartita badali Pozharitskaya i wsp. Badacze wykazali, że dawka 20 cm3/kg masy 

ciała wykazuje dużą skuteczność przeciwzapalną w przypadku ostrego obrzęku łapy 

szczura. Dla porównania niesteroidowy lek przeciwzapalny – indometacyna jest aktywna 

w dawce 5 mg/kg masy ciała. Dodatkowo napar wykazywał właściwości przeciwbólowe 

i przeciwgorączkowe. Aktywność przeciwzapalna wynika z synergistycznego działania 

polifenoli, poliacetylenów, kumaryn, triterpenów oraz innych substancji aktywnych 

zawartych w ekstrakcie uczepu trójlistkowego [138]. 

3.7. Ekstrakcja wspomagana micelarnie jako metoda pozyskiwania 
substancji czynnych. 

Zastosowanie ekstraktów roślinnych w kosmetykach do pielęgnacji skóry 

atopowej pomimo skuteczności działania, może budzić pewne wątpliwości, zwłaszcza 

w kontekście odczynów alergicznych. Z badań wynika, że stosowane do ekstrakcji 

rozpuszczalniki nie zawsze są bezpieczne dla skóry wrażliwej [35]. Stosowane do 

otrzymania ekstraktów roślinnych rozpuszczalniki organiczne, np. etanol, dodatkowo 

działają na skórę silnie wysuszająco. Dlatego w celu wyeliminowania potencjalnego 

działania drażniącego i uczulającego ekstraktów roślinnych należałoby starannie 

dobierać rozpuszczalniki i metody ekstrakcji.  
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W przemyśle chemicznym stosowane są metody ekstrakcji typu ciecz-ciecz, 

ciecz-ciało stałe, cieczą w stanie nadkrytycznym, wspomagana ultradźwiękami, 

wspomagana mikrofalami. Metody te mają jednak szereg wad, są kosztowne, wymagają 

stosowania dużych ilości toksycznych i łatwopalnych rozpuszczalników, dają niska 

wydajność, wymagają zastosowania drogiej aparatury lub dużego nakładu energii 

elektrycznej i cieplnej [146]. 

Alternatywę dla klasycznych metod ekstrakcji z zastosowaniem 

rozpuszczalników organicznych stanowi ekstrakcja za pomocą cieczy w warunkach 

nadkrytycznych, takich jak np. CO2 w stanie nadkrytycznym. Również metoda ekstrakcji 

wspomaganej micelarnie w polu ultradźwiękowym UAMME (ultrasonic assisted 

micelle-mediated extraction) może stanowić alternatywę dla konwencjonalnych metod 

pozyskiwania substancji aktywnych z materiału roślinnego [94,147]. Zastosowanie 

różnych układów micelarnych dodatkowo pozwala na zwiększenie selektywności 

w pozyskiwaniu wybranej grupy aktywnych związków chemicznych, co może pomóc 

w eliminowaniu związków alergizujących [148]. 

W ekstrakcji wspomaganej micelarnie (ang. Micelle-Mediated Extraction MME) 

zamiast szkodliwych organicznych rozpuszczalników, stosowany jest wodny roztwór 

surfaktantu, za pomocą którego możliwa jest solubilizacja pożądanych składników we 

wnętrzu miceli [147,149,150]. Ogromną zaletą tej metody jest brak toksycznych 

organicznych ekstrahentów, takich jak metanol, octan etylu, propanol, a także krótki czas 

ekstrakcji, niski koszt i duża selektywność metody [150].  

W ekstrakcji substancji aktywnych za pomocą MME najczęściej stosowane są 

surfaktanty niejonowe, ponieważ nie powodują problemów toksykologicznych  

i dermatologicznych, a dodatkowo są sklasyfikowane jako nieszkodliwe reagenty, 

dopuszczalne do stosowania w preparatach kosmetycznych [150]. Surfaktanty niejonowe 

mają w przeciwieństwie do jonowych niską wartość krytycznego stężenia micelarnego  

i z tego względu mogą być stosowane w małych ilościach, ze względu na ich możliwość 

zatężania powyżej temperatury zmętnienia surfaktantu. Niejonowe związki 

powierzchniowo czynne wykazują także dobre właściwości solubilizujące [147].  

Ekstrakcja wspomagana micelarnie po raz pierwszy została zastosowana do 

izolowania i zatężania próbek w chemii analitycznej. Metoda ta posłużyła do 

wzbogacania analitów w badaniach środowiskowych, jak np. w badaniu zawartości 

wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w wodzie morskiej oraz do 

oznaczania śladowych ilości metali ciężkich lub toksyn w próbkach biologicznych [151]. 
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Dalsze badania wykazały jednak, że ekstrakcja wspomagana micelarnie może być 

z powodzeniem stosowana również do otrzymywania substancji biologicznie aktywnych, 

takich jak witaminy, paracetamol, flurbiprofen, kwas salicylowy [147]. Dodatkowo 

substancje aktywne, również polifenole są we wnętrzu miceli chronione przed 

utlenianiem [146]. 

3.7.1. Micelizacja i agregacja. 
W rozcieńczonych roztworach wodnych związki powierzchniowo czynne 

występują głównie w postaci monomerów, rzadziej dimerów lub trimerów, czyli 

w formie pojedynczych cząsteczek zawieszonych swobodnie w objętości roztworu. 

Termodynamicznie jest to jednak układ niestabilny i cząsteczki związku powierzchniowo 

czynnego w tej w postaci mają tendencję do układania się na powierzchni międzyfazowej 

(rysunek 10). Taka organizacja cząsteczek zmniejsza energię swobodną układu oraz 

obniża napięcie międzyfazowe lub powierzchniowe, w przypadku, gdy cząsteczki 

układają się na granicy woda–powietrze. Obserwuje się proporcjonalny spadek napięcia 

powierzchniowego roztworu, wraz ze wzrostem stężenia związku powierzchniowo 

czynnego aż do momentu, gdy to stężenie osiągnie specyficzną wartość graniczną, 

określaną jako krytyczne stężenie micelizacji cmc (ang. critical micelle concentration). 

W punkcie tym cząsteczki surfaktantu samoorganizują się tworząc większe agregaty 

zwane micelami. Po przekroczeniu wartości cmc roztwór zmienia się 

z rzeczywistego w koloidalny. W zależności od polarności rozpuszczalnika oraz rodzaju 

i stężenia związku powierzchniowo czynnego, tworzące się struktury mogą mieć różną 

budowę: micele odwrotne, mikrokrople, pęcherzyki, monowarstwy lub biwarstwy [152]. 
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Rysunek 10. Ułożenie cząsteczek surfaktantu w roztworze w zależności od stężenia [153]. 

 

Proces micelizacji surfaktanów w roztworze wodnym jest zjawiskiem 

samorzutnym, ponieważ związany jest ze zmniejszeniem energii swobodnej układu. Siłą 

napędową procesu jest dążenie surfaktantów do ograniczenia powierzchni kontaktu 

części hydrofobowej cząsteczek z wodą. Dlatego, w roztworze wodnym hydrofobowe 

łańcuchy węglowodorowe związków (popularnie nazywane ogonami) skierowane są do 

wnętrza miceli, a hydrofilowe elementy strukturalne (zwane głową) układają się na 

zewnątrz. Hydrofobowe wnętrze, rdzeń miceli, stabilizowany jest przez oddziaływania 

Van der Waalsa pomiędzy łańcuchami węglowodorowymi. Zewnętrzną część miceli, 

warstwę palisadową, mogą tworzyć jonowe grupy funkcyjne surfaktantów lub, 

w przypadku związków niejonowych, grupy polarne, takie jak: eterowa czy estrowa. 

Micela otoczona jest warstwą solwatacyjną wody o zwiększonym uporządkowaniu 

cząsteczek [154]. Proces micelizacji w wodzie można rozpatrywać jako równowagę sił 

międzycząsteczkowych, takich jak: oddziaływania hydrofobowe, przestrzenne, 

elektrostatyczne, wiązania wodorowe oraz oddziaływania Van der Waalsa [155].  

Micele to uporządkowane agregaty zawierające od kilkunastu do nawet 200 

cząsteczek surfaktanta, które w roztworze wodnym znajdują się w równowadze 

dynamicznej z monomerami. Stężenie cząsteczek niezagregowanych w fazie wodnej jest 

bliskie wartości cmc [152]. Wewnątrz roztworu zachodzi ciągły proces dysocjacji miceli 

na monomery i agregacji monomerów w micele (rysunek 11). Monomery w wyniku 

log (stężenie surfaktantu) [mol/dm3] 
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kolizji z micelą, bardzo szybko są wymieniane pomiędzy nią a roztworem, czas relaksacji 

to zwykle 10-5 – 10-4 s. Czas, w którym micele ulęgają dysocjacji to około 10-2 s 

[156,157]. 

 

 

 
Rysunek 11. Równowaga dynamiczna miceli z monomerami w roztworze wodnym; τ1 – szybki 

czas relaksacji, rzędu mikrosekund, τ1 – wolny czas relaksacji, rzędu milisekund [156]. 

Micele surfaktantów mogą przyjmować różne kształy w zależności od budowy 

przestrzennej związku powierzchniowo czynnego. Dla każdego surfaktanta można 

określić tzw. parametr upakowania, który jest parametrem empirycznym wskazującym 

w jaki sposób będą się układać względem siebie cząsteczki surfaktantów. W zależności 

od struktury geometrycznej związku powierzchniowo czynnego ich agregaty mogą być 

kuliste, cylindryczne, dwuwarstwowe lub odwrócone (rysunek 12). Kształt oraz wielkość 

micel można kontrolować poprzez zmianę struktury chemicznej surfaktantu lub 

warunków sporządzania roztworu (temperatura, pH, stężenie związku powierzchniowo 

czynnego, siła jonowa) [158]. 

 

Rysunek 12.  Kształty micel, od lewej: odwrócona, kulista, warstwowa, cylindryczna [159]. 

Na proces micelizacji mają wpływ czynniki takie jak:  rodzaj i stężenie surfaktantu, 

rodzaj rozpuszczalnika, temperatura prowadzenia procesu, ciśnienie, pH, obecność 

elektrolitów oraz obecność innych substancji organicznych [161]. Po przekroczeniu 

wartości cmc, zaczynają się gwałtownie zmieniać niektóre fizyczne właściwości 
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roztworu, takie jak: napięcie powierzchniowe (γ), ciśnienie osmotyczne (π), przewodność 

molowa (κ) w przypadku surfaktantów jonowych, zdolność solubilizacji, zmętnienie 

[162].  Poprzez pomiar wybranej wielkości, można wyznaczyć wartość krytycznego 

stężenia micelarnego danego surfaktantu. Punkt załamania na krzywej obrazującej 

zmianę danej właściwości w funkcji stężenia związku powieczchniowo czynnego, 

odpowiada szukanej wartości cmc [161,163]. 

W przypadku surfaktantów niejonowych cmc maleje wraz ze zwiększającą się 

długością łańcucha alkilowego, a także liczbą grup niepolarnych w strukturze jego części 

hydrofilowej [164]. Spadek wartości cmc wraz ze wzrostem stopnia etoksylowania 

niejonowych surfaktantów ma związek ze wzrostem rozmiaru części hydrofilowej, co 

powoduje wzrost promienia miceli oraz jej pola powierzchni, a to w konsekwencji 

sprzyja micelizacji przy niższym stężeniu związku powierzchniowo czynnego. 

Surfaktanty jonowe charakteryzują się wyższymi wartościami cmc niż surfaktanty 

niejonowe (dla podobnych strukturalnie cząsteczek), z powodu odpychania 

elektrostatycznego pomiędzy hydrofilowymi grupami tych związków [162]. 

Wraz ze wzrostem temperatury wartość cmc surfaktantów jonowych w wodnym 

roztworze początkowo maleje, aż do osiągnięcia minimum, po czym ponownie zaczyna 

wzrastać. Dla surfaktantów takich jak monoetery alkilowe oksyetylenowanych glikoli, 

minimum to mieści się w zakresie temperatur 40–50°C. Jednocześnie odpowiadająca 

minimum wartość cmc wzrasta, wraz ze zwiększeniem stopnia etoksylenowania 

cząsteczki. Uważa się, że taki przebieg krzywych związany jest z dwoma efektami. Po 

pierwsze, wzrost temperatury powoduje zrywanie wiązań wodorowych pomiędzy 

hydrofilowymi głowami surfaktantu a cząsteczkami wody. Spadek stopnia hydratacji 

w konsekwencji sprzyja micelizacji. Mechanizm ten dominuje na początku i odpowiada 

za obniżenie cmc. Z drugiej strony, rozpuszczanie cząsteczek surfaktantu w wodzie, 

powoduje zaburzenie jej struktury wewnętrznej, zwłaszcza w pobliżu fragmentów 

hydrofobowych. Efekt ten potęguje się, wraz ze wzrostem temperatury oraz nie sprzyja 

procesowi micelizacji. Przy pewnej temperaturze, efekt ten zaczyna przeważać 

i krytyczne stężenie micelarne zaczyna rosnąć. Dla szeregu polisorbatów 20, 40 i 80 

minimum na krzywej cmc w funkcji temperatury przypada odpowiednio w temperaturze 

43, 42 i 40°C czyli maleje wraz ze wzrostem długości łańcucha (rysunek 13) [165]. 
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Rysunek 13. Wykres zależności cmc od temperatury dla surfaktantów niejonowych: Polisorbat-

20, Polisorbat-80, Polisorbat-40 [165]. 

Dodatek soli zmniejsza krytyczne stężenie micelarne surfaktantów jonowych, 

oraz w mniejszym stopniu niejonowych. W przypadku jonowych związków 

powierzchniowo czynnych elektrolity mają tendencję do ekranowania odpychania 

elektrostatycznego pomiędzy naładowanymi elektrycznie głowami, co z kolei powoduje, 

że micele mogą się tworzyć już przy niższych stężeniach. Uważa się, że dodatek soli do 

roztworu niejonowych związków powierzchniowo czynnych powoduje wzrost stopnia 

agregacji i rozmiaru miceli, a w konsekwencji zmniejszenie cmc [162]. Wartość cmc 

można modyfikować dodając do roztworu także inne związki organiczne. Wykazano, że 

dodatek alkoholu alifatycznego do wodnego roztworu surfaktantów niejonowych wpływa 

na cmc. Dodatek metanolu lub etanolu powoduje wzrost tej wartości, ponieważ 

przyczynia się do osłabienia oddziaływań hydrofobowych. Dodatek butanolu i wyższych 

alkoholi zmniejsza wartość cmc, co jest skutkiem wnikania długich łańcuchów 

alkilowych alkoholi do wnętrza miceli i tworzeniem się micel mieszanych. W przypadku 

propanolu przy jego niskim stężeniu odnotowano spadek cmc, a przy wyższym stężeniu 

efekt jest odwrotny [166]. Dla niejonowych oksyetylenowanych surfaktantów wartość 

cmc zależy od pH roztworu i w stałej temperaturze wzrasta wraz ze wzrostem pH. Przy 

małych wartościach pH, eterowe atomy tlenu mogą ulec sprotonowaniu sprawiając, że 

cząsteczka surfaktantu nabiera charakteru pseudojonowego o ładunku dodatnim (jony 

oksoniowe), co sprzyja procesowi micelizacji [167]. 

  

Effect of Temperature on the Critical Micelle Concentration 2271 

CMC reaches a minimum value and finally increases with temperature. The temperatures of 
minimum CMC are found to be 43, 42 and 40 oC for Polysorbate 20, 40 and 80 respectively. 
Note that the temperature of minimum CMC is systematically higher as the fatty acid chain 
length decreases, in accord with the result of Chen et al 5. 
 
 

  

 
 

Figure 1. The variation of surface tension as a function of surfactant concentration in 
aqueous solution (a) Polysorbate-20 (b) Polysorbate-40 and (c) Polysorbate-80 at different 

temperatures (10-80 oC). 
 

  

 
 

Figure 2. The variation of CMC as a function of temperature for different surfactants. 
 It is obvious that for all three surfactant solutions the surface tension γCMC decreases 
monotonically as the temperature increases (Figure 3) and Polysorbate-80 is the most 
surface active among the three systems over the whole temperature range. It should be 
further noted that the decrease in surface tension γCMC is more pronounced for surfactants 
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3.7.2. Proces solubilizacji. 
Solubilizacja jest to spontaniczne tworzenie się stabilnego, izotropowego roztworu 

substancji nierozpuszczalnej lub nieznacznie rozpuszczalnej w wodzie, w wodnym 

roztworze micelarnym [156]. Proces solubilizacji zachodzi, dzięki temu, że wodne 

roztwory związków powierzchniowo czynnych tworzą układy makroskopowo 

jednorodne, lecz mikroskopowo niejednorodne, tzw. mikroemulsje. Substancje 

hydrofobowe są solubilizowane w niepolarnym rdzeniu miceli, natomiast związki 

polarne mogą tworzyć micele mieszane poprzez częściowe wbudowanie się w strukturę 

agregatów micelarnych [168]. 

Proces solubilizacji opisuje wzór definiujący stałą solubilizacji micelarnej, 

równanie (1) [164]. 

																																																																	" = $%
$%&$'

∙ )
$*
																																														(1) 

gdzie: 
K - stała solubilizacji (stała podziału); 
Cm - stężenie substancji (analitu) w fazie związku powierzchniowo czynnego [mol/dm3]; 
Cs - stężenie związku powierzchniowo-czynnego tworzącego micele [mol/dm3]; 
Cw - stężenie substancji (analitu) w fazie wodnej [mol/dm3]. 
 

Wartość stałej podziału jest tym wyższa im więcej substancji (analitu) jest 

ulokowane we wnętrzu micel. Zastosowanie solubilizacji micelarnej ma duże znaczenie 

na przykład w farmacji, ponieważ wiele substancji aktywnych nie rozpuszcza się lub 

bardzo słabo rozpuszcza się w wodzie. Dodatkowo, proces zmniejsza stopień degradacji 

tych substancji,  a także zwiększa ich biodostępność i minimalizuje ich efekty uboczne. 

Rozpuszczalność substancji czynnej jest niska, gdy stężenie surfaktantu jest mniejsze niż 

jego krytyczne stężenie micelarne. Powyżej cmc, rozpuszczalność rośnie liniowo wraz ze 

wzrostem stężenia związku powierzchniowo czynnego (rysunek15) [158]. 

 
Rysunek 15. Solubilizacja słabo rozpuszczalnej substancji w funkcji stężenia surfaktantu 

w roztworze wodnym [158]. 
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Proces solubilizacji zachodzi głównie poprzez oddziaływania hydrofobowe 

pomiędzy ekstrahowaną substancją a cząsteczkami surfaktantu. Poza tym, znaczenie 

mają także oddziaływania elektrostatyczne oraz tworzenie mostków wodorowych [169]. 

Umiejscowienie solubilizatu w miceli zależy od jego natury, czyli od interakcji jakie 

zachodzą między nim a surfaktantem [156]. 

Dla roztworów niejonowych surfaktantów typu 

etoksylowanych/propoksylowanych alkoholi proces solubilizacji może zachodzić 

w różnych miejscach miceli: w przypadku hydrofilowych substancji na ich powierzchni 

(rysunek 16.1), związki o umiarkowanej hydrofobowości lokują się pomiędzy grupami 

polieterowymi (rysunek 16.2) lub pomiędzy głowami hydrofilowymi i pierwszymi 

kilkoma atomami węgla łańcuchów hydrofobowych (czyli tzw. zewnętrznym rdzeniu) 

(rysunek 16.3), substancje całkowicie nierozpuszczalne w wodzie lokują się 

w lipofilowym rdzeniu miceli (rysunek 16.4) [158]. 

 

 
Rysunek 16. Możliwe położenie substancji czynnej w miceli [158]. 

Z badań Morisue i wsp. [170] wynika, że proces solubilizacji związków 

organicznych jest kontrolowany przede wszystkim przez oddziaływania lipofilowe. 

Naukowcy zastosowali surfaktant jonowy, kwas dodekanobenzenosulfonowy, tworzący 

klasyczne micele, w których części hydrofilowe zorientowane są na zewnątrz, natomiast 

łańcuchy węglowodorowe do środka. Zaobserwowano, że w micelach utworzonych 

z tego związku powierzchniowo czynnego, benzen jako związek odznaczający się 

najmniejszą hydrofobowością umiejscawiał się jak najbliżej zewnętrznej części miceli. 

Pozostałe związki - naftalen, antracen i piren - które są bardziej lipofilowe lokowały się 

w pobliżu środka miceli. Na podstawie tych wyników można stwierdzić, że 

umiejscowienie hydrofobowej substancji aktywnej w rdzeniu miceli jonowych 
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surfaktantów, zależy przede wszystkim od stopnia powinowactwa do wody tego związku 

[170]. 

Badania Liu i wsp.[171] potwierdzają zależność umiejscowienia substancji 

aktywnej w miceli od jej hydrofobowości. W eksperymencie zastosowano związki 

powierzchniowo czynne, takie jak: SDS, Brij 35 oraz Triton X-100. Trichlorofenol, 

jako najbardziej hydrofobowy wbudował się najbliżej rdzenia miceli, dichlorofenol 

oraz chlorofenol umiejscowiły się dalej. Ponadto udowodniono, że efektywność 

solubilizacji w micelach surfaktantów rośnie wraz ze wzrostem stężenia tenzydu [171]. 

W micelach odwróconych, które posiadają hydrofilowe części skierowane do 

wewnątrz a fragmenty węglowodorowe na zewnątrz, efekt jest odwrotny. Micele takie 

tworzą się w rozpuszczalnikach niepolarnych, jednak dodatkowym czynnikiem 

warunkującym powstanie w takim ośrodku miceli stabilnej jest obecność wody 

w bezpośrednim sąsiedztwie grup lipofilowych. W micelach odwróconych 

solubilizowane są przede wszystkim proteiny [172]. Różne możliwości umiejscowienia 

solubilizatu w takim typie miceli przedstawiono na poniższym rysunek 17. 

 
Rysunek 17. Możliwości umiejscowienia solubilizatu w miceli odwróconej. 

Związki wykazujące duże powinowactwo do wody mogą być umiejscowione 

w części środkowej agregatu micelernego (rysunek 17A), jednak muszą znajdować się 

wyłącznie w formie zdysocjowanej. Proteiny wykazujące nawet niewielkie właściwości 

powierzchniowe absorbowane są w środku miceli, jednak jak najbliżej polarnych grup 

tenzydu (rysunek 17B). Natomiast białka silnie hydrofobowe zlokalizowane są przy 

węglowodorowych łańcuchach związku powierzchniowo czynnego (rysunek 17C) [173]. 

 Analizując wpływ budowy surfaktantu na efektywność solubilizacji, warto 

również zwrócić uwagę na jej zależność od długości węglowodorowego łańcucha 

w cząsteczce związku powierzchniowo czynnego. Wraz ze wzrostem długości łańcuchów 

węglowodorowych surfaktantów wzrasta hydrofobowość ośrodka, co poprawia 

rozpuszczalność substancji aktywnej, a ponadto im dłuższy łańcuch, tym większa 

objętość warstwy palisadowej w miceli. Ta właściwość została potwierdzona zarówno 
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dla surfaktantów jonowych, jak i niejonowych. Stwierdzono również, że zastosowanie 

jonowych surfaktantów skutkuje znacznie lepszą efektywnością, niż użycie niejonowych 

tenzydów. W przypadku jonowych związków powierzchniowo czynnych obserwowano 

wzrost rozpuszczalności progesteronu od 0.01 mg/dm3 do 3.0 mg/dm3, natomiast 

zastosowanie niejonowych tenzydów powodowało, że rozpuszczalność progesteronu 

wynosiła maksymalnie 1.0 mg/dm3. Zjawisko takie wytłumaczone zostało tym, że 

w warstwie palisadowej naładowanych micel występują oddziaływania jonowo-

dipolowe, dzięki którym substancje aktywne mają lepszą zdolność rozpuszczania [174].  

Wydajność procesu solubilizacji zależy od struktury surfaktantu, struktury 

solubilizatu, temperatury procesu i pH roztworu. Biorąc pod uwagę typ surfaktantu, 

generalnie niejonowe związki powierzchniowo czynne wydają się być lepszymi 

czynnikami solubilizującymi, ponieważ najczęściej mają niższe krytyczne stężenie 

micelarne, są mniej toksyczne i ich skuteczność w niskich stężeniach jest bardzo dobra 

[156]. Udowodniono natomiast, że zastosowanie mieszaniny niejonowych i jonowych 

surfaktantów wpływa na wzrost wydajności ekstrakcji polarnych związków organicznych 

[175]. W przypadku solubilizacji węglowodorów lub słabo polarnych cząsteczek 

z długim łańcuchem hydrofobowym, wydajność zwykle wzrasta wraz ze wzrostem 

długości hydrofobowego łańcucha surfaktanta. Zwiększenie długości hydrofobowego 

łańcucha w cząsteczkach solubilizatu w większości przypadków zmniejsza wydajność 

procesu solubilizacji. Udowodniono także, że łatwiej ulegają solubilizacji związki 

nienasycone niż ich nasycone analogi [156]. Liczne badania pokazują również, że 

solubilizacja związków aromatycznych jest znacznie większa niż związków 

alifatycznych [158].  

W przypadku zależności temperaturowej, badania wskazują, że jej podwyższenie 

powoduje wzrost wydajności solubilizacji, ponieważ prowadzi do większej 

rozpuszczalności solubilizatu w wodzie, a także do zwiększenia wolnej przestrzeni 

w micelach [156]. W przypadku zastosowania surfaktantów z grupy niejonowych 

oksyetylenowanych pochodnych, efekt jest odwrotny, i ma to związek z dehydratacją 

grup polioksyetylenowych i zmniejszeniem wolnej przestrzeni między hydrofobowymi 

łańcuchami [158]. Dodatkowo, zbyt wysoka temperatura może prowadzić do 

termicznego rozkładu substancji ekstrahowanej [164]. 

Dodatek soli zwiększa wydajność solubilizacji w roztworze surfaktantów 

jonowych, ponieważ prowadzi do wzrostu miceli oraz obniżenia cmc. W przypadku 

surfaktantów niejonowych zawierających grupy polioksyetylenowe, dodatek soli 
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zwiększa efektywność solubilizacji, ponieważ zwiększa się liczba agregacji. 

Udowodniono, że dodatek elektrolitu w większym stopniu zwiększa wydajność 

solubilizacji substancji bardziej polarnych niż hydrofobowych [156].  

Czynnikiem wpływającym na solubilizację substancji jest również pH roztworu, 

ponieważ zmienia położenie równowagi między formą zjonizowaną i cząsteczkową 

substancji czynnej. Największą wydajność solubilizacji osiąga się przy wartości pH, dla 

której substancja solubilizowana pozostaje w postaci niezjonizowanej. Wartość pH nie 

ma natomiast wpływu na wydajność procesu, gdy substancja w ogóle nie dysocjuje 

w roztworach wodnych [158].  

3.7.3. Ekstrakcja w punkcie zmętnienia CPE 
Ekstrakcja micelarna w punkcie zmętnienia CPE (Cloud Point Extraction), opiera 

się na zjawisku separacji faz w temperaturze lub powyżej temperatury zmętnienia CPT 

(Cloud Point Temperature) i punktu zmętnienia CP (Cloud Point) niejonowego 

surfaktantu. W punkcie tym jego wodny roztwór staje się mętny [151,176], wskutek 

rozpraszania światła z zakresu widzialnego [168]. Rozdział faz poprzez podgrzanie 

układu powyżej punktu zmętnienia można zastosować do prawie wszystkich 

surfaktantów niejonowych, ale także w przypadku niektórych mieszanin surfaktantów 

anionowych i kationowych [152,177]. 

W technice CPE, przy odpowiednio dobranym stężeniu surfaktantu (powyżej 

wartości cmc) oraz powyżej temperatury zmętnienia, dochodzi do rozdziału roztworu na 

dwie fazy [178]. Fazę organiczną, czyli koacerwat, tworzy związek powierzchniowo 

czynny oraz rozpuszczony w nim hydrofobowy analit lub ekstrahowany związek 

aktywny biologicznie, tzw. faza surfaktantu. Faza wodna, to w tym przypadku precypitat, 

w którym stężenie związku powierzchniowo czynnego jest zbliżone do wartości cmc.  

W przypadku niejonowych związków powierzchniowo czynnych, koacerwat otrzymuje 

się poprzez ogrzanie roztworu powyżej temperatury zmętnienia, natomiast w przypadku 

związków zwitterionowych poprzez obniżenie temperatury układu. W wyniku 

podniesienia temperatury do charakterystycznej dla danego surfaktantu niejonowego 

CPT, następuje zrywanie wiązań wodorowych pomiędzy atomami tlenu łańcuchów 

polietoksylenowych a cząsteczkami wody i dochodzi do rozdziału faz [179]. Proces 

dehydratacji niejonowych surfaktantów pojawiający się w wyższych temperaturach, jest 

spowodowany zmniejszeniem stałej dielektrycznej wody w wyższej temperaturze, która 

staje się gorszym rozpuszczalnikiem dla hydrofilowej części surfaktantu [146,152]. Na 
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skutek zwiększenia stopnia hydratacji zewnętrznej warstwy miceli następuje 

zmniejszenie jej rozmiaru i flokulacja micelarnego roztworu surfaktantu, co prowadzi do 

rozdziału faz. Separację dodatkowo ułatwia różnica w gęstości pomiędzy fazą wodną,  

a fazą bogatą w surfaktant. Obserwowany rozdział faz zachodzi w pewnym zakresie 

temperatur, który jest bliski punktowi zmętnienia [154]. W ten sposób składniki, które 

łączą się z micelami w roztworze wodnym, mogą zostać wyekstrahowane i zatężone 

w niewielkiej objętości fazy bogatej w surfaktant, z wyeliminowaniem składników 

hydrofilowych pozostających w fazie wodnej [151]. Na rysunku 18 przedstawiono 

schematycznie mechanizm procesu ekstrakcji w punkcie zmętnienia.  

 

 
Rysunek 18. Ekstrakcja w punkcie zmętnienia: 1 – roztwór analitu, 2 – solubilizacja analitu 

w micelach po dodaniu roztworu surfaktantu, 3 – rozdzielenie faz po zmianie temperatury lub 
po dodaniu NaCl [178]. 

Ekstrakcja analitu za pomocą techniki CPE powinna być prowadzona 

w warunkach, które pozwalają osiągnąć największą wartość współczynnika wstępnego 

zatężania CF (concentration factor), a więc uzyskać maksymalną wydajność ekstrakcji. 

Współczynnik ten zdefiniowany jest jako iloraz stężenia substancji ekstrahowanej w fazie 

surfaktantu i jej stężenia w początkowym wodnym roztworze surfaktantu (przed 

zatężeniem) [178,180]. W celu uzyskania maksymalnej wartości CF, należy wziąć pod 

uwagę kilka czynników: rodzaj, stężenie związku powierzchniowo czynnego, pH 

roztworu, siłę jonową roztworu, czas prowadzenia ekstrakcji, temperaturę ekstrakcji, czas 

wirowania [154]. W wielu zastosowaniach istnieje potrzeba oddzielenia surfaktantów 

z koacerwatu, co wykonuje się na drodze dializy lub adsorpcji hydrofobowej [181]. 

Wykazano, że procedura rozdzielania faz jest odwracalna i po przywróceniu warunków 

początkowych micele znów mogą utworzyć homogeniczny układ [146]. Warstwa 

związku powierzchniowo czynnego stanowi zdecydowanie mniejszą część całkowitej 
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objętości roztworu i jest od 100 do 500 razy mniejsza od objętości warstwy wodnej [178]. 

W związku z różnicą gęstości poszczególnych warstw, w celu przyspieszenia ich 

rozdziału stosuje się wirowanie. W przypadku, gdy faza surfaktantu ma większą gęstość 

od fazy wodnej korzystnie jest ochłodzić próbkę, co zwiększa lepkość miceli i faza 

surfaktantu jest lepiej przytwierdzona do dna probówki. Następnie przeprowadza się 

dekantację fazy wodnej, a pozostałości rozpuszczalnika odparowuje się (np.  

w strumieniu azotu) [164,182].  

Temperatura zmętnienia jest wartością charakterystyczną dla danego związku 

powierzchniowo czynnego i mieści się w dosyć szerokim zakresie temperatur 

w zależności od rodzaju surfaktantu. Na przykad 1% roztwór Brij30 (polyoxyethylene-4-

lauryl-ether) ma temperaturę zmętnienia bardzo niską bo 2.0 oC, podczas gdy dla 1% 

roztworu surfaktantu o nazwie Polidocanol (polyoxyethylene-9-lauryl-ether) wynosi ona 

aż 86.6 oC [183]. Ponadto, parametr ten zależy również od stężenia roztworu danego 

tenzydu, dodatku soli, pH, obecności polimerów czy też innych związków organicznych 

[152,168].  

Do wyodrębniania związków biologicznie czynnych z surowców roślinnych 

najczęściej stosowane były niejonowe związki powierzchniowo czynne o nazwach 

handlowych: Triton X-114, Triton X-100, Genapol X-080, PONPE 5.0 w stężeniach  

4–12 % v/v [158,150]. Triton X-100 oraz X-114, należą do grupy polioksyetylenowanych 

alkilofenoli. Zaletą tych surfaktantów jest to, że utworzona przez nie warstwa organiczna 

bogata w związek powierzchniowo czynny zawiera bardzo małą ilość wody, co 

umożliwia lepsze zatężenie analitu.  

Wpływ na wydajność ekstrakcji w metodzie CPE ma również stężenie związku 

powierzchniowo czynnego. Tak jak już wspomniano, dopiero po przekroczeniu stężenia 

surfaktantu odpowiadającego wartości cmc możliwe jest utworzenie agregatów 

micelarnych, w których solubilizowane są substancje ekstrahowane [164,180]. 

Przykładowo, dla Tritonu X-114 wartość cmc wynosi 2,7·10-4 mol/dm3, natomiast dla 

Tritonu X-100 jest równa 2,1·10-4 mol/dm3 [180]. Równie istotnym czynnikiem jest 

hydrofobowość związku powierzchniowo czynnego, co ilościowo można wyrazić 

w postaci parametru HLB (hydrophilic-lipophilic balance) [179]. Wartość temperatury 

zmętnienia zmniejsza się wraz ze wzrostem hydrofobowości, czyli wraz ze wzrostem 

liczby atomów węgla w łańcuchu alkilowym, natomiast wzrost liczby grup etoksylowych 

zazwyczaj prowadzi do podwyższenia CPT [177,179]. Punkt zmętnienia roztworu 

surfaktantów jest wielkością addytywną, co oznacza, że dla mieszaniny rożnych 
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surfaktantów jest średnią warzoną z CPT wszystkich składników. Stosowanie połączenia 

dwóch związków powierzchniowo czynnych jest wygodną metodą modyfikowania CPT 

dla konkretnego zastosowania, przykładowo można ją obniżyć poprzez dodatek 

surfaktantu bardziej hydrofobowego [179,184]. Natomiast dodatek do roztworu 

niejonowego surfaktantu małych ilości kationowych lub anionowych związków 

powierzchniowo czynnych, powoduje znaczne podwyższenie wartości CPT [185].  

Kolejnym, istotnym czynnikiem przy ekstrakcji metodą CPE jest pH roztworu. 

Najlepszą wydajność ekstrakcji substancji zdolnych do dysocjacji otrzymuje się przy 

takim pH roztworu, dla których obojętne formy analitu były formą dominującą [182].  

W przypadku zastosowania niejonowych surfaktantów, wpływ pH na wydajność 

ekstrakcji nie jest kluczowym czynnikiem. Inaczej jest w przypadku jonowych związków 

powierzchniowo czynnych. W środowisku kwaśnym, w temperaturze pokojowej, 

anionowe surfaktanty ulegają rozdziałowi na dwie izotropowe fazy. Wykazano, że ze 

wzrostem stężenia kwasu solnego, współczynnik CF w przypadku laurylosiarczanu sodu 

oraz dioktylosulfonianu sodu, zmniejsza się o jedną jednostkę. Natomiast taki sam wzrost 

stężenia kwasu solnego skutkuje zwiększeniem CF o jednostkę, jeśli zastosuje się 

dodecylobenzenosulfonian sodu [180]. 

Materna i wsp. badali wpływ dodatku elektrolitu na temperaturę zmętnienia 

oksyetylenowanego laurynianu metylu (rysunek 19). Kationy Na+ i K+ obniżają 

temperaturę zmętnienia, powodując dehydratację łańcucha polioksyetylenowanego. Ten 

efekt jest wzmacniany przez wzrost asocjacji cząsteczek wody w obecności jonów Cl- 

i HCO3-. Natomiast jon SCN- niszczy strukturę wody, powodując w ten sposób wzrost 

ilości jej cząsteczek monomerycznych, które następnie mogą tworzyć wiązania 

wodorowe z atomami tlenu łańcucha polioksyetylenowanego. Na skutek tego pojawia się 

większe uwodnienie łańcucha polioksyetylenowanego i obserwowany jest wzrost 

wartości CPT [179]. 
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Rysunek 19. Wpływ elektrolitów na CPT oksyetylenowanego dodekanianu metylu [179]. 

W literaturze opisane są również modyfikacje metody CPE, jak na przykład 

ekstrakcja micelarna wspomagana mikrofalami lub metody, w których poprzez zmianę 

ciśnienia lub dodatek soli oraz innych związków chemicznych modyfikuje się 

temperaturę zmętnienia oraz ułatwia rozdzielenie faz [152,177,186]. Rozpuszczalność 

w wodzie składników niejonowych także może być regulowana poprzez dodatek soli 

[187]. W przypadku większości elektrolitów obserwuje się efekt wysolenia, wynikający 

z dehydratacji łańcuchów polioksyetylenowych, co prowadzi do znacznego obniżenia 

punktu zmętnienia. Niektóre sole takie, jak na przykład: NaI, NaClO4, NaSCN, dają efekt 

odwrotny. Zwiększenie rozpuszczalności związków niejonowych przez te elektrolity jest 

spowodowane zmniejszeniem asocjacji cząsteczek wody, co skutkuje zwiększeniem 

hydratacji łańcuchów polioksyetylenowanych pojedyńczych cząsteczek surfaktanta. 

Efekt ten jest jednak mniejszy niż w przypadku soli powodujących wysolenie [179]. 

Wpływ na wysolenie mają przede wszystkim aniony, kationy oddziałują na związki 

niejonowe w mniejszym stopniu. Aniony można ułożyć według siły wysalania w tzw. 

szereg Hofmeistera: SO42- > HPO42- > F- > Cl-  > Br- > NO3- > I- > ClO4- > SCN- [187]. 

W przypadku większości niejonowych surfaktantów obecność soli ułatwia separację faz, 

ponieważ powoduje zwiększenie siły jonowej wody i zmienia jej gęstość [184]. 

3.7.4. Zastosowanie metody CPE. 
Ekstrakcja wspomagana micelarnie jest to czysta, bezpieczna, ekologiczna metoda, 

a wyizolowane substancje czynne mogą być bez obaw stosowane jako składniki 

kosmetyków, leków a także produktów żywnościowych. Ponadto, metodykę wyróżnia 

łatwość przeprowadzania procesu oraz stosunkowo niskie koszty. Technika CPE, 

w porównaniu np. z ekstrakcją w aparacie Soxhleta (tabela 8), jest metodą bardzo szybką, 

Na+  ○□∆    
K+    ●■▲ 

Stężenie elektrolitu [M] 

C
PT

 [°
C

] 
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czas ekstrakcji mieści się w granicach od 10 do 20 min. W porównaniu do innych metod, 

zużycie rozpuszczalnika jest również niewielkie i wynosi 5–10 cm3 na 1–50 g surowca. 

W kontekście zastosowania do analizy chemicznej, technika CPE może być łatwo łączona 

z wysokosprawną chromatografią cieczową (HPLC). Ograniczeniem metody jest brak 

możliwości zastosowania jako detektora spektrometru masowego, a kolumna 

chromatograficzna musi być dokładnie oczyszczana z surfaktantu. Ponadto, temperatury 

zmętnienia niektórych surfaktantów są bardzo wysokie, co wyklucza ich zastosowanie do 

ekstrakcji związków termolabilnych, takich jak niektóre witaminy [182]. 

 

Tabela 8. Porównanie CPE i innych metod ekstrakcji (MAE - Ekstrakcja wspomagana 
mikrofalami, UAE - Ekstrakcja wspomagana ultradźwiękami, SFE - Ekstrakcja płynem 

nadkrytycznym) [180]. 

Parametr 
Metoda ekstrakcji 

CPE Aparat Soxhleta MAE UAE SFE 

Masa próbki [g] 1–50 10–30 2–5 10–30 1–10 

Rodzaj 
rozpuszczalnika 

wodny roztwór 
surfaktanta 

organiczny organiczny organiczny CO2 

Czas ekstrakcji 10–20 min 6–24 h 20–30 min 30–60 min 30–60 min 

Temperatura 
temp. 

zmętnienia 
surfaktantu 

temp. wrzenia 
rozpuszczalnika 100–150∘C 30–35∘C 70–150∘C 

Zużycie 
rozpuszczalnika 

[cm3] 
5–10 60–500 10–40 30–100 10–40 

Ciśnienie atmosferyczne atmosferyczne atmosferyczne atmosferyczne 15–50 MPa 

Koszty niskie niskie umiarkowane niskie wysokie 

 

Ekstrakcja w punkcie zmętnienia stosowana jest szeroko, na przykład do separacji 

jonów metali znajdujących się w próbach biologicznych, środowiskowych, żywności, 

wodzie lub farmaceutykach. Metoda polega na tym, że jony metalu łączą się 

z odpowiednim odczynnikiem chelatującym, w wyniku czego tworzy się kompleks 

hydrofobowy. Zmętnienie roztworu pojawia się po ogrzaniu mieszaniny do temperatury 

powyżej wartości CPT zastosowanego surfaktantu lub poprzez dodatek soli. Powstałe 

hydrofobowe kompleksy są solubilizowane w niepolarnym wnętrzu miceli, a separacja 

faz następuje poprzez odwirowanie badanej próbki [160,164]. 
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Ekstrakcja w punkcie zmętnienia, choć pierwotnie stosowana była jedynie do 

oznaczania związków nieorganicznych (jonów metali), znalazła jednak ogromne 

zastosowanie w ekstrakcji związków oganicznych (w tym zanieczyszczeń pochodzenia 

organicznego) i substancji aktywnych biologicznie, które często są składnikami 

kosmetyków czy leków.  

Stosując technikę CPE można wyizolować substancje czynne z próbek roślinnych, 

biologicznych (krew, włosy, mocz, osocze, ślina) a także z produktów spożywczych. 

Technikę CPE zastosowano do ekstrakcji substancji biologicznie czynnych, takich jak 

flawony, flawanony [147,148,188], antocyjany [188], saponiny triterpenowe [189], 

witaminy A, E, K, B1 [154,182], parafiny [190], barwniki [191,192], kumaryny [193], 

antrachinony [194], kwas salicylowy [154,182], paracetamol, flurbiprofen czy morfina 

[164,168,182]. Do tej pory stosowano szereg niejonowych środków powierzchniowo 

czynnych, takich jak bardzo popularne polioksyetylenowany (7.5) oktylofenyloeter 

(Triton X-100) czy polioksyetylenowany (9.5) oktylofenyloeter (Triton X-114) 

[191,194,195], eter glikolu izotridecylopolietylenowanego (Genapol X-080) [194], 

mieszanina estrów sacharozy z kwasami tłuszczowymi (surfaktanty typu SFAE), 

oksyetylenowany alkohol stearylowy  (Steareth-2 oraz Steareth-21), stearynian gliceryny 

i glikolu polietylenowego (PEG-5 Glyceryl Stearynian), polioksyetylenowany stearynian 

stearylu (POE-5 Stearyl Stearate), mieszanina estrów kwasów tłuszczowych z glicerolem 

i sorbitolem, fosforan etoksylowanego alkoholu cetylowego, stearynian gliceryny 

i stearynian glikolu polietylenowego, mieszanina etoksylowanego alkoholu cetylowego 

i alkoholu stearylowego (Ceteareth-6 , Stearyl Alcohol, Ceteareth-25) [154], a także 

surfaktanty silikonowe, takie jak modyfikowane polidimetylosiloksany (DC-190, DC-

193) [192]. W celu detekcji wymienionych wyżej substancji aktywnych, korzysta się 

zazwyczaj z wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrofotometrem 

UV/Vis [164,168,182]. Spośród wielu prac naukowych zacytowanych do tej pory, 

poniżej opisano bardziej szczegółowo kilka najciekawszych, które stanowiły inspiracje 

do pracy badawczej lub otrzymane produkty mogą potencjalnie mieć zastosowanie 

kosmetyczne. 

Ribeiro i wsp.[181] wyodrębnili saponiny znajdujące się w odpadach sizalowych. 

Zastosowali oni roztwór wodno-alkoholowy zawierający 7.5% niejonowego związku 

powierzchniowo czynnegoTritonu X-100 oraz 20% Na2SO4. Ekstrakcję prowadzono 

w temperaturze 50oC i uzyskano wysoki odzysk saponin, który wynosił 98.4%. Dla 
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porównania, odzysk saponin podczas cztero godzinnego wytrząsania w czystym 

rozpuszczalniku, w temperaturze 50oC, wyniósł tylko 38.6% [181].  

Chatterjee i wsp. [196] wyizolowali tymol z ekstraktu wodnego otrzymanego 

z nasion chropawca wonnego (kminek indyjski, Trachyspermum ammi). Największą 

ilość tymolu wyodrębniono stosując niejonowy związek powierzchniowo czynny – 

monoleinian sorbitanu (SPAN 80), o stężeniu 30% v/v. Najlepsze wyniki uzyskano, gdy 

proces ekstrakcji prowadzony był w czasie 45 min, w temperaturze 65oC. 

Chen i współpracownicy [197] opracowali metodę izolacji oraz wstępnego 

wzbogacania antyoksydantów, tj. galusan propylu, butylowany hydroksyanizol oraz 

tertbutylohydrochinon,  występujących naturalnie w olejach roślinnych. W badaniach 

zastosowali 2.5% roztwor Tritonu X-114 z dodatkiem 0.5% NaCl. Ekstrakcję substancji 

antyutleniających prowadzono w temperaturze 50oC w czasie 40 min. Fazy rozdzielano 

w wirówce stosując szybkość obrotową 2500 obr/min przez 10 min. Warstwę surfaktantu 

poddano analizie metodą HPLC. Odzysk wzbogaconych związków wynosił 81–88% 

[197]. 

Ingram i wsp.[177] badali możliwość zastosowania ekstrakcji CPE do izolowania 

polifenoli na skalę przemysłową. Zaproponowali proces ciągły z zastosowaniem 

kolumny ekstrakcyjnej z mieszaniem. Badania wykonano dla waniliny. Autorzy 

cytowanej pracy wskazują, że ważnym problemem technologicznym jest uzyskanie 

szybkiego i wyraźnego rozdzielenia faz. Rozdział ułatwia duża różnica gęstości faz, tzn. 

im większa różnica gęstości surfaktanta i wody tym krótszy czas separacji. 

Zastosowanym surfaktantem był Triton X-114, który jest nietoksyczny i charakteryzuje 

się relatywnie dużą gęstością, oraz temperaturą zmętnienia bliską temperaturze 

pokojowej, co pozwala zmniejszyć zużycie energii. Wykazano, że czas ustalania się stanu 

równowagi procesu ekstrakcji wynosi od 24 h do nawet 3 dni w przypadku większego 

stężenia ekstrahowanej substancji. Zastosowanie dodatkowego mieszania skraca ten czas 

do 4 h. Największą ilość waniliny w pseudofazie surfaktanta otrzymano przy prędkości 

mieszania 50 obr/min. Autorzy zaobserwowali zwiększanie wydajności procesu wraz ze 

wzrostem stężenia surfaktanta w strumieniu surowca, jednak wzrost ten nie był 

proporcjonalny do ilości użytego związku powierzchniowo-czynnego. Autorzy wykazali 

także, że korzystne jest prowadzenie procesu w wyższej temperaturze niż CPT, ponieważ 

zwiększa się wydajność procesu i zmniejszają straty surfaktanta. Stosowana metoda 

okazała się trudna do kontrolowania z powodu dużej ilości powstającej piany [177]. 
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Chatzilazarou i wsp. [198] wyekstrahowali likopen oraz inne karotenoidy z soku 

świeżych, czerwonych pomarańczy. Zastosowanym związkiem powierzchniowo 

czynnym był surfaktant niejonowy Genapol X-080. Optymalną wydajność ekstrakcji 

uzyskano przy zastosowaniu 5% roztworu surfaktantu, pH mieszaniny 2.3 oraz nasyceniu 

próbki 35% roztworem chlorku sodu. Ekstrakcję przeprowadzono w temperaturze 55oC 

w czasie 30 min. Po zakończeniu ekstrakcji próbka została odwirowana (3500 obr/min, 

czas - 3 min), a następnie oddzielono fazę wodną od fazy surfaktantu przez dekantację. 

W celu osiągnięcia większej wydajności, każdą próbkę ekstrahowano trzykrotnie. 

Uzyskano wydajność ekstrakcji karotenoidów 91.1%, natomiast likopenu 92.3% [198].  

3.7.4.1. Ekstrakcja polifenoli metodami MME i CPE. 
Roślinne substancje polifenolowe, takie jak na przykład flawonoidy, skupiają 

coraz  większe zainteresowanie wśród producentów kosmetyków, ale również 

konsumentów, ze względu na ich aktywność przeciwutleniającą. Większość 

opublikowanych do tej pory badań nad tymi związkami dotyczy aspektów żywieniowych, 

biochemicznych lub strukturalnych, podczas gdy niewiele jest doniesień na temat 

właściwości fizykochemicznych, jak również zachowania tych substancji w roztworach. 

Löf i wsp. [199] dowiedli, że flawonoidy takie jak naringenina, kwercetyna i rutyna mogą 

ulegać solubilizacji w micelach i tworzyć bardzo stabilne roztwory. Badania wskazują, 

że solubilizacja ma związek ze strukturą chemiczną badanych flawonoidów [199]. 

Celem pracy innych autorów było zbadanie interakcji pomiędzy flawonoidami 

kwercetyną i kemferolem a anionowymi surfaktantami bliźniaczymi (AOT 

i NaDEHP). Pomiary napięcia powierzchniowego, absorbcji promieniowania UV oraz 

widzialnego, fluorescencji i pomiary metodą różnicowej pulsowej woltamperometrii 

(DPV) wykazały, że w przypadku AOT rozpuszcza się w micelach podstawnik fenylowy 

flawonoidów, podczas gdy w micelach NaDEHP, to reszta naftylowa uległa solubilizacji, 

czego konsekwencją jest niższa aktywność przeciwutleniająca badanych flawonoidów 

w micelach AOT. Z badań wynika, że zastosowane odpowiednich surfaktantów jako 

medium może regulować właściwości antyutleniające otrzymanych ekstraktów [200].  

Wiadomo, że kwercetyna (QUE) wykazuje działanie biologiczne, w tym działanie 

przeciwnowotworowe, ale jej niska rozpuszczalność w wodzie ogranicza jej 

zastosowania kliniczne. W celu poprawy rozpuszczalności i biodostępności tego 

bioflawonoidu, Chen i in. opracowali system mieszanych miceli polimerycznych 

(LMPM). Układ QUE-LMPM charakteryzował się przedłużonym uwalnianiem 
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w badaniach in vitro [201]. 

Chatzilazarou i wsp. [148] ekstrahowali polifenole zawarte w osadzie z wina, 

metodą ekstrakcji w punkcie zmętnienia, z zastosowaniem niejonowych surfaktantów: 

Genapol X-080 i PEG 8000. Badano wpływ na wydajność procesu takich parametrów 

procesu ekstrakcji jak: czas, stężenie surfaktantu, pH, temperatura procesu. Autorzy 

wykazali, że optymalny czas na osiągniecie stanu równowagi to 30 minut. 

Zaobserwowano wzrost wydajności ekstrakcji polifenoli wraz ze wzrostem stężenia 

surfaktantu. Optymalne wartości pozwalające otrzymać dużą zawartość polifenoli 

w pseudofazie to: 5% PEG 8000 i 2% Genapol X-080. W tym układzie badano także 

wpływ pH na wydajność i oceniono, że parametr ten również miał znaczący wpływ na 

wyniki. Najwięcej polifenoli wyekstrahowano w zakresie pH od 2.5 do 3.5. 

Przeprowadzono również szereg ekstrakcji w różnych temperaturach z zakresu 

25 – 65oC. Optymalną temperaturą okazało się być T=55oC. Autorzy pracy wykazali 

ponadto, że w przypadku polifenoli ważne jest stosowanie temperatury niższej niż 60°C 

w celu uniknięcia ich degradacji [146]. 

Stamatopoulos i wsp. [202] zastosowali technikę CPE do ekstrakcji oleuropeiny 

oraz innych polifenoli z liści oliwnych. Zastosowano 4% wodny roztwór Tween 80 

(polioksyetylenowany (20) monooleinian sorbitanu). W tym przypadku zastosowano 

również dodatek Na2SO4 w ilości 35% w/v. Proces ekstrakcji antyoksydantów 

prowadzono przez 5 min, w temperaturze 25oC, przy pH roztworu 2.6. Analizę 

wyizolowanych związków przeprowadzono za pomocą cieczowej wysokosprawnej 

chromatografii kolumnowej, z zastosowaniem detektora diodowego. Odzysk związków 

był bliski 100%. Ponadto, związki izolowane w warstwie surfaktantu odznaczały się 

lepszą stabilnością termiczną od substancji czystych. Po ekstrakcji, aktywność 

przeciwutleniająca wyekstrahowanych polifenoli nie uległa zmniejszeniu. Badano 

stabilność termiczną odseparowanych razem z pseudofazą polifenoli i wykazano, że jest 

ona większa w porównaniu do polifenoli zawartych w ekstrakcie wodnym [202]. 

Katsoyannos i wsp. [150] badali możliwość zastosowania metody ekstrakcji 

w punkcie zmętnienia do izolowania polifenoli z wodnej pozostałości po ekstrakcji oleju 

z oliwek. Autorzy badali skuteczność metody w przypadku izolowania pojedynczych 

polifenoli (tyrosol, kwas syryngowy, kwas galusowy, kwas protokatechowy, kwas 

kumarynowy, luteolina, oleuropeina, rutyna, apigenina) oraz ich mieszanin, przy 

zastosowaniu Tritonu X-114. Przy stężeniu surfaktanta równym 4–6% stosując jedno- lub 

kilkustopniowy proces, osiągnięto dla pojedynczych polifenoli wydajność powyżej 96%. 
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W przypadku luteoliny otrzymano nawet 100% wydajność. Autorzy wykazali, że wraz 

ze wzrostem stężenia surfaktantu ilość wyekstrahowanych polifenoli wzrasta, lecz 

przyrost polifenoli w ekstraktach staje się coraz mniejszy. Zatem przy większym stężeniu 

polifenoli w ekstrahowanej próbce, konieczne jest stosowanie procesu kilkuetapowego. 

Ekstrahując mieszaninę polifenoli 6% roztworem surfaktanta w 1-etapowym procesie 

badacze otrzymali wydajność poniżej 60%. Podczas gdy w procesie 3-stopniowym 

stosując w każdym etapie 2% roztwór Triton X-114 otrzymano wydajność ponad 90%. 

Zaobserwowano także, że korzystniej jest stosować niższe stężenia surfaktanta, ponieważ 

ekstrahując polifenole z wody poprocesowej przy zastosowaniu 6% roztworu surfaktanta 

w 3-stopniowym procesie, autorzy uzyskali wydajność nieco ponad 60% [150].  

Tang wraz z współpracownikami [203] zastosowali technikę CPE w połączeniu 

z ekstrakcją wspomaganą mikrofalami (MAE), do separacji alkaloidów oraz 

flawonoidów z chińskiej rośliny o nazwie Crotalaria sessiliflora L. Najwyższą 

wydajność ekstrakcji zaobserwowano przy użyciu roztworu Tritonu X-100 o stężeniu 4% 

oraz dodatku chlorku sodu w ilości 1.4%. Najbardziej optymalna temperatura ogrzewania 

próbki to 80oC, przy czasie ekstrakcji nie przekraczającym 10 min, i stosunku masy 

rozpuszczalnika do materiału roślinnego 100:1 (w/w). Uzyskaną mieszaninę następnie 

wirowano przez jedną minutę przy prędkości obrotowej 3800 obr/min. Fazę wodną 

zebrano, a fazę surfaktantu rozcieńczono za pomocą metanolu do 5 cm3 i analizowano za 

pomocą HPLC. Wydajność ekstrakcji witeksyny, monokrotaliny oraz izowiteksyny była 

większa z zastosowaniem opisanej metody, niż w przypadku ekstrakcji wspomaganej 

ultradźwiękami, gdzie czas procesu wynosił 60 min [203].  

Wyżej wymienione badania koncentrowały się głównie na pozyskiwaniu 

konkretnych substancji lub zatężaniu analitów. Nie ma systematycznych badań 

naukowych dotyczących ekstrakcji materiału roślinnego metodą CPE. Znany jest ogólny 

mechanizm solubilizacji, ale szczegółowa analiza związku pomiędzy stężeniem 

uzyskanej substancji aktywnej a strukturą surfaktantu nie została jeszcze wyjaśniona. 

Autorzy cytowanych prac stosowali głównie niejonowe środki powierzchniowo czynne, 

trudno jednak było znaleźć w treści publikacji przyczyny ich wyboru. 
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3.7.5. Badania agregacji surfaktantów w roztworach wodnych 
metodami teoretycznymi. 
 

Struktury uformowanych agregatów, przewidywane za pomocą metod 

teoretycznych, mogą zapewnić dokładniejszą interpretację wyników eksperymentalnych. 

Połączenie metod teoretycznych i eksperymentalnych do zbadania agregacji 

surfaktantów typu gemini w środowisku wodnym zastosowali naukowcy z Uniwersytetu 

Wrocławskiego [204, 205]. W celu monitorowania procesu micelizacji środków 

powierzchniowo czynnych w roztworach wodnych zastosowano tensjometrię oraz 

spektroskopię elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR). Ponadto ustalono 

wielkości agregatów micelarnych i określono wskaźniki polidyspersyjności roztworów 

micelarnych przy zastosowaniu metody dynamicznego rozpraszania światła (DLS). 

Struktury uformowanych agregatów przewidywano również teoretycznie za pomocą 

modelowania QSAR (ang. Quantitative structure–activity relationship), modele ilościowe 

zależności struktura–aktywność. Promienie hydrodynamiczne, objętości molowe miceli 

oraz średnie liczby agregacji obliczono przy użyciu metody teorii funkcjonałów gęstości 

(DFT). W powyższych pracach uzyskano dobrą zgodność między doświadczeniem  

a obliczeniami. Niestety, ten schemat obliczania parametrów agregacji ma pewne 

ograniczenia. Może być stosowany przykładowo w obliczeniach dla jonowych środków 

powierzchniowo czynnych, w których część hydrofilowa jest stosunkowo mała, podczas 

gdy nie sprawdza się dla niejonowych środków powierzchniowo czynnych, tj. pochodne 

sorbitanu (Tweeny). Wynika to z tego, że metodyka jest oparta na obliczaniu parametrów 

geometrycznych monomerów surfaktantów i na ich podstawie przewidywaniu kształtu 

i wielkości miceli. W przypadku surfaktantów, takich jak wspomniane pochodne 

sorbitanu, zawierających łańcuchy polieterowe, które w roztworze wodnym mogą 

tworzyć kłębki o różnym kształcie, powyższe obliczenia mogą być obarczone zbyt dużym 

błędem. 

W literaturze można również znaleźć prace czysto teoretyczne, opisujące proces 

agregacji surfaktantów w roztworach wodnych. W tym celu autorzy najczęściej stosują 

metodę dynamiki molekularnej (MD). Pierwsza tego typu praca została opublikowana 

szesnaście lat temu i opisywała 5-nanosekundową symulację miceli złożonej z 60 

cząsteczek dodecylosiarczanu sodu (SDS) w wodzie [206]. Zbadano właściwości 

strukturalne, takie jak promień bezwładności, ekscentryczność (mimośród), rozmiar 

i wielkość powierzchni miceli oraz orientację monomerów w stosunku do środka masy 
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miceli. Wyniki wskazały, że agregaty SDS to układ stabilny termodynamicznie w czasie 

trwania całej symulacji [204]. Od tamtej pory schemat obliczeń jak i analiz pozostały 

niezmienione, mimo że od tego czasu zarówno komputery, jak i oprogramowanie zostały 

znacznie ulepszone. Na przykład w 2011 roku Palazzesi i wsp. [207] przeprowadzili  

20 ns symulacje układów zawierających micele dodecylobenzenosulfonianu (SDBS) 

sodu i porównali je z agregatami SDS. Wykazali, że micela SDBS była bardziej 

sferyczna, a hydrofobowy rdzeń utworzony przez łańcuchy dodecylowe SDBS jest 

mocniej upakowany w porówaniu z SDS [205].  

Mobasheri M i wsp. [206], stosując metodę symulacji dynamiki molekularnej, badali 

oddziaływania Amfoterycyny B oraz Nystatyny z Polisorbatem 80. Celem badań była 

potencjalna modyfikacja formy podawania tych antybiotyków. Wyniki wskazały, że siłą 

napędową procesu agregacji surfaktantów, były głównie oddziaływania hydrofobowe, 

podczas gdy dynamika, hydratacja, lokalizacja, orientacja oraz solwatacja antybiotyków 

w miceli w dużej mierze były kontrolowane przez oddziaływania o charakterze 

hydrofilowym. Stąd autorzy doszli do wniosku, że optymalizacja przepuszczalności 

miceli oraz zatłoczenia łańcuchów węglowodorowych w warstwie palisadowej, pomogą 

w opracowaniu skuteczniejszej metody solubilizacji antybiotyków.  

Z punktu widzenia metodologicznego bardzo interesujące są również układy miceli 

odwrotnych. Takie systemy sporządzane na bazie wodnych roztworów bis(2-

etyloheksylo) sulfobursztynianu sodu (AOT) są powszechnie badane eksperymentalnie 

jako modele mikrośrodowisk wodnych. Ze względu na nieprecyzyjne i niespójne dane 

eksperymentalne, Eskici i Axelsen [209] przeprowadzili systematyczne badanie 

wielkości odwróconych miceli (RM) za pomocą symulacji MD. Celem badań było 

znalezienie zależności wielkości miceli w funkcji wskaźnika obciążenia wodą. Wyniki 

wykazały, że energia oddziaływania między anionami AOT i innymi składnikami 

roztworu była minimalna dla specyficznych wartości stężenia anionów AOT dla każdej 

wielkości miceli. Wykazano, że energia stabilizacji jest wypadkową elektrostatycznych 

odziaływań przyciągających i odpychających, które zmieniają się wraz z rozmiarem RM.  

Inni autorzy przedstawili symulacje odwróconych miceli 1,2-dioleoilo-

fosfatydylocholiny (DOPC) o wzrastających rozmiarach w benzenie, przy zmieniających 

się stosunkach ilości wody do surfaktanta. Ten rodzaj miceli jest szczególnie interesujący, 

ponieważ fosfolipidy są głównym składnikiem błon komórkowych. W opisanych 

badaniach liczba agregacji, tj. liczba cząsteczek DOPC przypadająca na jedną odwróconą 

micelę, została określona tak, aby pasowała do eksperymentalnych pomiarów metodą 
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DLS. Symulowane odwrócone micele okazały się być w przybliżeniu sferyczne [207].  

Ekstrakcja micelarna jako proces wyodrębniania pojedynczych składników (lub 

grup związków), wykazuje wiele zalet. Przebiega w temperaturze niższej niż ekstrakcja 

wrzącymi rozpuszczalnikami organicznymi, zapewniając stabilność wrażliwych na 

podwyższoną temperaturę substancji. Nie bez znaczenia są też względy ekonomiczne – 

stężenia surfaktantów są niskie, a ich obecność w produkcie końcowym może podnosić 

jego walory. Brak kontaktu z organicznymi rozpuszczalnikami pozwala także na szersze 

zastosowanie wydzielonych substancji w bezpośrednim kontakcie z organizmem 

człowieka. Ponadto struktura miceli zabezpiecza ekstrahowane związki przed 

szkodliwym wpływem utleniaczy i przedłuża ich trwałość. Istnieje potencjalna 

możliwość komponowania tak przygotowanych ekstraktów w różne formy kosmetyczne, 

w których wprowadzone wraz z ekstraktami związki powierzchniowo czynne mogą 

pełnić również swoje tradycyjne role: emulgatorów i zwilżaczy. 

Podsumowując, biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie przedstawioną powyżej 

metodą ekstrakcji wydaje się celowe badanie wpływu typu surfaktanta, temperatury 

procesu oraz innych czynników środowiska takich jak pH, obecność soli, obecność 

innych substancji organicznych na sam proces ekstrakcji surowców roślinnych oraz na 

właściwości użytkowe otrzymanych ekstraktów. 
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4. Część doświadczalna. 

4.1. Materiały stosowane w badaniach. 
W pracy stosując metodykę ekstrakcji wspomaganej micelarnie (UAMME) 

otrzymano ekstrakty z kwiatów czarnego bzu, kwiatów nagietka lekarskiego oraz uczepu 

trójlistnego. Badano wpływ rodzaju zastosowanego roztworu surfaktantu na skład 

i właściwości ekstraktów. Podjęto również próbę wyjaśnienia mechanizmu ekstrakcji 

polifenoli przy udziale surfaktantów za pomocą metody dynamiki molekularnej.  

W tabelach 10–13 przedstawiono odczynniki stosowane w badaniach. W ekstrakcji 

wpomaganej micelarnie stosowano niejonowe związki powierzchniowo czynne, których 

zaletami są dobre właściwości dermatologiczne i uniwersalność, jeśli chodzi o łączenie 

np. z elektrolitami. Były to związki z grupy oksyetylenowanych alkoholi tłuszczowych, 

estrów sorbitanu oraz pochodnych cukrowych (Tabela 10). Podjęto również próbę 

zastosowania jako surfaktantu koncentratu białek serwatki.  

 

Tabela 10. Surfaktanty zastosowane w pracy. 
 

Nazwa handlowa Nazwa INCI Producent 

Rokanol NL5 C9–11 Pareth-5 PCC Rokita 

Rokanol L4P5 PPG-4 Laureth-5 PCC Rokita 

Rokanol B2 Alkoxylated (7EO/6PO) fatty alcohols 
C16–C18 PCC Rokita 

Brij CS20 Ceteareth-20 Croda 

Brij S20 Steareth-20 Croda 

Brij 020 Oleth-20 Croda 

Brij 010 Oleth-10 Croda 

Brij 005 Oleth-5 Croda 

Tego Care CG 90 Cetearyl Glucoside Croda 

Crodesta F160 Sucrose Stearate Croda 

Brij LT12-SO-(RB) C12–C13 Pareth-12 Croda 

Tomadol 25-12 C12–C15 Pareth-12 Air Products 

Brij CS12 MBAL-SS-(RB) Ceteateth-12 Croda 

Tween 20 Polysorbate 20 Croda 

Tween 40 Polysorbate 40 Croda 

Tween 60 Polysorbate 60 Croda 

Tween 80 Polysorbate 80 Croda 

WPC Whey protein concentrate Bartex 
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W tabeli 11 przedstawiono surowce kosmetyczne stosowane w opracowanych 

recepturach, w tabeli 12 badane surowce roślinne, natomiast w tabeli 13 znajduje się 

wykaz stosowanych odczynników chemicznych. 

Tabela 11. Surowce kosmetyczne. 
 

Nazwa polska Nazwa INCI Producent 
Koncentrat białek serwatki Whey Protein Concentrate  BarteX, Pasłęk 

Ceramidy (III, IIIB) Ceramide III, 
Ceramide IIIB 

EVONIK Industries AG 

Olej z pestek dzikiej róży Rosa Canina (Rosehip) Seed Oil Oleowita 

Olej ze słodkich migdałów Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet 
Almond) Oil Olvita 

Olej z wiesiołka Oenothera Biennis Oil Olvita 

Olej z pestek malin Rubus Idaeus (Raspberry) Seed 
Oil Oleowita 

Olej z nasion marchwi Daucus Carota Sativa (Carrot)  
Seed Oil Olvita 

Olej makadamia Macadamia Ternifolia Seed 
(Macadamia) Oil Olvita 

Olej parafinowy Paraffinum Liquidum POCH Spółka Akcyjna 

Masło Shea Butyrospermum Parkii (Shea) 
Butter LOGIS –TECH 

Wosk pszczeli bielony Cera Alba Kahlwax 
Lanolina Lanolin Croda 

Naturalny czynnik nawilżający 
(NMF): Kwas piroglutaminowy, 

Glukoza, Mocznik, Kwas 
glutaminowy, Lizyna, Glicyna, 

Allantoina, Kwas mlekowy, Woda, 
Glikol propylenowy, 

 

NMF: PCA, Glucose, Urea, 
Glutamic Acid, Lysine, Glycine, 

Allantoin, Lactic Acid, Aqua, 
Propylene Glycol 

Biochemia Stosowana 
sp. z o.o. 

Mocznik Urea Sigma Aldrich 

Poliglukozyd cetearylowy Cetearyl Polyglucoside, EVONIK Industries AG 

Monostearynian glicerolu Gliceryl Monostereate EVONIK Industries AG 
Mieszanina izostearynianu sorbitolu 
i polirycynooleinianu poliglicerolu-3 

Sorbitan Isostearate, Polyglyceryl-
3 Polyricinoleate Croda 

Mieszanina Palmitynian sacharozy, 
Stearynian glicerolu, Cytrynian 

stearynianu gliceryny, Sacharoza, 
Mannan, Guma ksantanowa 

Sucrose Palmitate, Glyceryl 
Stearate, Glyceryl Stearate Citrate, 
Sucrose, Mannan, Xanthan Gum 

Croda 

Guma ksantanowa Xantan Gum Brenntag Polska Sp. z o.o. 
Kwas cytrynowy 99% Citric Acid Sigma-Aldrich 

Tokoferol Tocopherol DSM 
Benzoesan sodu Sodium Benzoate POCH S.A. 
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Tabela 12. Badane surowce roślinne. 
 

Nazwa polska Nazwa łacińska Producent 

Kwiaty czarnego bzu, suszone Sambucus nigra firma Dary Natury, 
Koryciny 

Kwiaty nagietka, suszone Calendula anthodium firma Flos, Mokrsko 
 

Ziele uczepu trójlistkowego, suszone Bidens tripartita firma Dary Natury, 
Koryciny 

Uczep trójlistkowy, świeży: korzeń, ziele, 
kwiaty Bidens tripartita Ziołowy Zakątek, 

Koryciny  
 

Tabela 13. Inne odczynniki chemiczne stosowane w pracy. 
 

Nazwa polska Producent 
Luteolina Sigma-Aldrich 

Glikozyd luteoliny HWI Pharma Solutions 
 

Kwas chlorogenowy Sigma-Aldrich 

Rutyna Sigma-Aldrich 

Kwercetyna Sigma-Aldrich 

Azotan (III) sodu POCH S.A. 

Chlorek glinu POCH S.A. 

Wodorotlenek sodu Chempur 

Odczynnik Folina-Ciocalteau POCH S.A. 

Węglan sodu POCH S.A. 

Wodorowęglan sodu POCH S.A. 

Chlorek sodu POCH S.A. 

DPPH (2,2-difenylo-1-pikrylohydrazyl) Sigma-Aldrich 

Alkohol metylowy POCH S.A. 

Alkohol etylowy POCH S.A. 

 

4.2. Metodyka badań 
Badania miały na celu uzyskanie ekstraktów bogatych w wybrane związki aktywne 

z grupy polifenoli jako potencjalnego źródła substancji aktywnych, mogących znaleźć 

zastosowanie w kosmetykach do pielęgnacji skóry atopowej. 

Na wstępnym etapie badań opracowano metodykę selektywnej ekstrakcji 

wspomaganej micelarnie (UAMME) oraz metodykę zatężania ekstraktów (CPE – cloud 

point extraction). Jako surowiec roślinny wybrano kwiaty czarnego bzu (Sambucus 

nigra), kwiaty nagietka lekarskiego (Calendula anthodium) oraz stosunkowo mało znany 

na polskim rynku surowiec - ziele uczepu trójlistkowego (Bidens tripartita).  
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Badano wpływ zastosowanego surfaktantu na wydajności ekstrakcji. Ze względu 

na dobre właściwości dermatologiczne i uniwersalność wybrano niejonowe surfaktanty 

z grupy oksyetylenowanych alkoholi tłuszczowych, estrów sorbitanu, pochodnych 

cukrowych oraz koncentrat białek serwatki. Zastosowane związki różniły się zarówno 

rodzajem, długością łańcucha alkilowego jak i liczbą grup oksyetylenowych. Przed 

przystąpieniem do przeprowadzenia procesów ekstrakcji zbadano właściwości 

fizykochemiczne surfaktantów, tj. krytyczne stężenie micelizacji, napięcie 

powierzchniowe 1% roztworów oraz ich temperatury zmętnienia i oczyn pH roztworów.  

W celu wyjaśnienia wpływu struktury surfaktanta na efektywność ekstrakcji 

polifenoli, wykonano badania teoretyczne wybranych struktur flawonoidów w roztworze 

miceli badanych surfaktantów, stosując metodę dynamiki molekularnej. 

Ponieważ, badania miały na celu otrzymanie ekstraktów, które mogłyby znaleźć 

zastosowanie jako surowce w preparatach kosmetycznych dedykowanych skórze 

wrażliwej i atopowej zbadano ich potencjał drażniący, a następnie opracowano 

formulacje kosmetyczne zawierające wybrany ekstrakt. Dla opracowanych kosmetyków 

przeprowadzono badania ich właściwości fizykochemicznych oraz w oparciu o test 

probantów z udziałem osób ze skórą skłonną do atopii, oceniono ich właściwości 

użytkowe i efektywność działania.  

 

4.2.1. Badania właściwości fizykochemicznych związków 
powierzchniowo czynnych. 
4.2.1.1. Wyznaczanie napięcia powierzchniowego i CMC. 

Krytyczne stężenie micelizacji (CMC) badanych surfaktantów wyznaczano 

poprzez pomiar napięcia powierzchniowego dla roztworów surfaktantów o różnym 

stężeniu. W tym celu przygotowano roztwory wodne surfaktantów o stężeniu 10 g/dm3: 

do kolb miarowych o pojemności 500 cm3 odważono odpowiednio 5.0 g surfaktantów  

i dopełniono wodą dejonizowaną do kreski. W celu całkowitego rozpuszczenia związków 

powierzchniowo czynnych, roztwory umieszczono w łaźni ultradźwiękowej na 30 min w 

temperaturze 25oC, przy częstotliwości ultradźwięków 35 kHz (łaźnia IS-3 firmy 

InterSonic). Następnie przygotowano roztwory podstawowe surfaktantów. W tym celu 

do kolby miarowej o pojemności 100 cm3 odmierzono 10 cm3 roztworu surfaktantu o 

stężeniu 10 g/dm3 i dopełniono wodą dejonizowaną do kreski. Następnie sporządzono 

kolejne roztwory, pobierając z roztworu podstawowego surfaktantu odpowiednio 6.50, 

4.00, 1.00, 0.70, 0.20, 0.07, 0.03 cm3 roztworu, umieszczając w kolbkach miarowych o 
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pojemności 10 cm3 i dopełniając wodą dejonizowaną do kreski. Stężenia roztworów 

obliczono w oparciu o poniższy wzór (2): 

		-. =
C0 ∙ V0234565

V72839
																																																		(2) 

gdzie:	 
-.- stężenie końcowe roztworu [g/dm3]; C0- stężenie roztworu wyjściowego [g/dm3];	V0234565- 
objętość pobrana z roztworu wyjściowego [cm3];	V72839- objętość kolby miarowej, w której 
znajduje się rozcieńczony roztwór [cm3]. 
 

Następnie wykonano pomiar napięcia powierzchniowego przygotowanych 

roztworów metodą pierścieniową, stosując tensjometr STA-1 (Sinterface Technologies), 

wyposażony w pierścień Du Noüy'a. Pomiar prowadzono w temperaturze 25oC, 

kontrolując temperaturę pomiaru za pomocą termostatu Ministat 125 firmy Huber. 

Na podstawie uzyskanych wyników sporządzono wykresy zależności napięcia 

powierzchniowego od stężenia surfaktantów, gdzie punkt przegięcia krzywej odpowiadał 

wartości CMC danego surfaktantu.  

4.2.1.2. Wyznaczanie temperatury zmętnienia surfaktantów. 
Badania wykonano metodą nefelometryczną na spektrofotometrze Nanocolor 

UV/VIS Macherey Nagel. Do trzech probówek, do połowy objętości, wlano 1% (w/v) 

roztwory surfaktantów. Następnie probówki umieszczono w zlewce o pojemności 600 

cm3 napełnionej wodą i całość ogrzewano za pomocą mieszadła magnetycznego 

z kontrolowanym grzaniem RSM-10HS, firmy Phoenix Instrument. Stopniowo 

zwiększano temperaturę i kontrolowano przy jakiej temperaturze nastąpi zmętnienie 

roztworu.  

4.2.1.3. Pomiar rozmiarów miceli oraz potencjału zeta metodą DLS. 
Średnicę hydrodynamiczną miceli oraz współczynnik polidyspersyjności 

wyznaczano metodami dynamicznego rozpraszania światła (DLS) i wielokątowego 

dynamicznego rozpraszania światła (MADLS), z funkcją pomiaru stężenia agregatów. 

Pomiary wykonano przy użyciu urządzenia Zetasizer ULTRA firmy Malvern Instruments 

(UK) wyposażonego w laser He-Ne (632.8 nm) i posiadającego możliwość prowadzenia 

pomiarów przy kątach detekcji 12.8o, 90.0o, 174.7o. Pomiar potencjału z badanych 

układów przeprowadzono przy wstecznym kącie rozpraszania (174.7o). Wszystkie 

pomiary przeprowadzono w temperaturze 20oC. Pomiary przeprowadzono dla roztworów 

wodnych środków powierzchniowo czynnych o stężniu 1% (w/v) (wartość ponad 100 



 78 

razy większa niż wartość krytycznego stężenia micelarnego). Wyniki przedstawiono jako 

średnią z trzech powtórzeń, z co najmniej dwudziestoma pomiarami każdy. Do zbierania 

i analizy danych zastosowano pakiet oprogramowania ZS Xplorer. 

 

4.2.1.4. Pomiary pH roztworów. 
Pomiary pH wody dejonizowanej, 1% (w/v) roztworów surfaktantów oraz 

otrzymanych ekstraktów micelarnych i ekstraktu wodnego, wykonano w temperaturze 

pokojowej, za pomocą pH-metru SevenMulti, firmy Mettler Toledo.  

 

4.2.1.5. Metodyka badań teoretycznych. 
Agregację wybranych środków powierzchniowo czynnych w roztworach 

wodnych oraz solubilizację polifenoli w roztworach surfaktantów badano teoretycznie 

z zastosowaniem metody dynamiki molekularnej.  

Trójwymiarowe struktury modeli surfaktantów, glukozydu luteoliny, narcyzyny 

oraz kwasu dikawoilochinowego przygotowano w dwóch etapach: a) analiza 

konformacyjna za pomocą narzędzi zaimplementowanych do programu InstantJChem 

[208] b) optymalizacja metodą DFT w programie Gaussian 09 (CAM-B3LYP/6-31G(d, 

p), model rozpuszczalnika PCM) [209]. 

Pudełka symulacyjne przygotowano z zastosowaniem programu Packmol 

[210,211], w ten sposób aby ilość cząsteczek środków powierzchniowo czynnych 

odpowiadała średniej liczbie agregacji (Nagg) wyznaczonej doświadczalnie lub 

w przypadku braku tych danych równa była 50. Pudełka wypełniono wodą (model wody 

trzypunktowy TIP3P), tak aby gęstości roztworów były równe w przybliżeniu  

1000 g/dm3.  

Symulacje przeprowadzono z zastosowaniem programu Gromacs 2016-s [212–

218], stosując pole sił GAFF oraz periodyczne warunki brzegowe. Badania składały się 

z czterech etapów: minimalizacja energii, równowagowanie izotermiczne, 

równowagowanie izotermiczno-izobaryczne oraz właściwa symulacja (100 ns z krokiem 

co 2 fs). W przypadku symulacji spontanicznej solubilizacji, startowe położenie 

polifenoli względem miceli było losowe, z zastrzeżeniem, że co najmniej 10 angstremów 

od powierzchni miceli. Powyższe badania przeprowadzono w trzech powtórzeniach, 

wyniki były średnią arytmetyczną, a prezentowane w pracy struktury były wynikiem 

klastrowania. 
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4.2.2. Otrzymywanie i charakterystyka ekstraktów roślinnych. 

4.2.2.1. Otrzymywanie ekstraktów micelarnych UAMME i ich 
koncentratów CPE. 

W kolbach stożkowych o pojemności 300 cm3 umieszczano 1.50 g materiału 

roślinnego, 0.05 g benzoesanu sodu, 0.25 g kwasu cytrynowego oraz 100 cm3 1% (w/v) 

roztworu surfaktantu. Każdorazowo sporządzono 3 próbki. Następnie kolby umieszczono 

w łaźni ultradźwiękowej z grzaniem, firmy InterSonic. Ekstrakcję wspomaganą 

ultradźwiękami prowadzono przez 30 min, w temperaturze 25–28∘C. Po tym czasie 

ekstrakty przesączono przez sitko i umieszczono w ciemnych opakowaniach. Dla 

każdego rodzaju surfaktantu sporządzono po trzy próbki ekstraktów. Wykonano również 

ślepą próbę, tj. ekstrakt, w którym zamiast roztworu związku powierzchniowo czynnego, 

jako rozpuszczalnik zastosowano wodę dejonizowaną.  

Koncentraty otrzymywano dwoma metodami. Podgrzewając otrzymane ekstrakty 

powyżej temperatury zmętnienia lub w temperaturze 25oC metodą wysalania, dodając 

odpowiedni roztwór soli. W obu przypadkach ekstrakty pozostawiono na 24 h, bez 

dostępu światła, do rozdzielenia faz. Fazę górną stanowił koncentrat bogaty w związek 

powierzchniowo czynne, zawierający substancje aktywne, natomiast fazę dolną - 

permeat, zawierający głównie rozpuszczoną sól. 

4.2.2.2. Oznaczanie całkowitej zawartości flawonoidów. 
Zawartość flawonoidów w badanych ekstraktach micelarnych oznaczano 

w następujący sposób: 1 cm3 ekstraktu umieszczono w probówce i rozpuszczano w 1.1 

cm3 wody dejonizowanej. Następnie dodawano 0.3 cm3 roztworu NaNO2 o stężeniu 5%,  

a po 5 minutach dodano 0.6 cm3 10% roztworu wodnego AlCl3. Po 6 minutach dodawano 

2 cm3 1M roztworu wodorotlenku sodu. Kolejno do mieszaniny dodano 0.275 cm3 wody 

dejonizowanej. Zmierzono absorbancję poszczególnych ekstraktów micelarnych, jak 

i ekstraktu wodnego  za pomocą spektrofotometru Nanocolor UV/VIS (Macherey-

Nagel), przy długości fali wynoszącej 510 nm.  

Przed przystąpieniem do właściwych pomiarów wykonano krzywe wzorcowe, przy 

czym w zależności od rodzaju ekstraktu jako substancji odniesienia użyto rutyny  

(dla ekstraktów z Calendula anthodium), kwercetyny (dla ekstraktów z Sambucus nigra) 

lub luteoliny (dla ekstraktów z Bidens tripartita).  

Każdorazowo, w celu sporządzenia krzywej kalibracyjnej przygotowano roztwory 

metanolowe lub wodno-metanolowe 1:1 (v/v) wybranych związków wzorcowych w 
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zakresie stężeń 2–1000 mg/cm3. Z roztworami wzorcowymi postępowano analogicznie 

jak z badanymi ekstraktami. Wykonano również pomiar dla ślepej próby, która nie 

zawierała roztworu wzorca, lecz wodę dejonizowaną. Następnie wykreślono krzywą 

kalibracji. 

W tabeli 14 przedstawiono równania krzywych kalibracji dla poszczególnych 

wzorców. 

Tabela 14. Krzywe wzorcowe wyznaczone do analizy flawonoidów. 

nazwa wzorca 
równanie krzywej  

i współczynnik 
korelacji 

ekstrakt, dla analizy 
którego dana krzywa 
została zastosowana 

rutyna y=0.0018x+0.1464 
R2=0.9973 

Calendula anthodium 

kwercytyna 
y=0.0541x 
R2=0.9984 Sambucus nigra 

luteolina y=0.0057x-0.008 
R2=0.9964 Bidens tripartita 

 

4.2.2.3. Oznaczanie całkowitej zawartości polifenoli metodą Folina-
Ciocalteau. 

Zawartość polifenoli w badanych ekstraktach micelarnych oznaczano za pomocą 

metody Folina-Ciocalteau (FC) [219]. Na wstępie przygotowano 10% roztwór wodny 

odczynnika F-C. Próbki do analizy przygotowywano mieszając 1 cm3 ekstraktu z 5 cm3 

odczynnika F-C, następnie po odczekaniu 4 minut do mieszaniny dodano 4 cm3 roztworu 

Na2CO3 o stężeniu 7.5%. Próbkę przechowywano bez dostępu światła przez 2 h. Po tym 

czasie zmierzono absorbancję za pomocą spektrofotometru Nanocolor UV/VIS 

(Macherey-Nagel), przy długości fali wynoszącej 765 nm.  

Przed przystąpieniem do właściwych pomiarów wykonano krzywą wzorcową, przy 

czym w zależności od rodzaju ekstraktu jako substancji odniesienia użyto rutyny (dla 

ekstraktów z Calendula anthodium), kwas galusowy (dla ekstraktów z Sambucus nigra), 

lub kwasu chlorogenowego (dla ekstraktów z Bidens tripartita).  

W celu sporządzenia krzywej kalibracyjnej przygotowano roztwory wodne 

odpowiednich związków wzorcowych w zakresie stężeń 2-1000 mg/dm3.  Z roztworami 

wzorcowymi postępowano analogicznie jak z badanymi ekstraktami. Wykonano również 

pomiar dla ślepej próby, która nie zawierała roztworu wzorca, lecz wodę dejonizowaną. 

Następnie wykreślono krzywą kalibracji. W tabeli 15 przedstawiono równania otrzymane 

dla krzywych kalibracji dla odpowiednich wzorców. 
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Tabela 15. Krzywe wzorcowe wyznaczone do analizy polifenoli. 

nazwa wzorca 
równanie krzywej 

współczynnik 
korelacji 

ekstrakt dla analizy, 
którego dana krzywa 
została zastosowana 

rutyna y=6.181x+0.22 
R2=0.9609 Calendula anthodium  

kwas galusowy y=0.0032x+0.0508 
R2=0.9752 

Sambucus nigra 

kwas chlorogenowy 
y=0.0064x+0.0249 

R2=0.9987 Bidens tripartita 

4.2.2.4. Oznaczanie całkowitej aktywności antyoksydacyjnej. 
Całkowitą zdolność antyoksydacyjną badanych ekstraktów micelarnych oznaczano 

z zastosowaniem rodnika DPPH [220]. Do kolby miarowej o pojemności 50 cm3 

odważono 5 mg DPPH i uzupełniono metanolem do kreski. Następnie zmierzono 

absorbancję uzyskanego roztworu metanolowego DPPH (A0), za pomocą 

spektrofotometru Nanocolor UV/VIS (Macherey-Nagel), przy długości fali 517 nm. 

Próbki ekstraktów do analizy przygotowywano według następującej procedury: 

w probówce umieszczono 4 cm3 ekstraktu i dodano 4 cm3 wody dejonizowanej,  

a nastepnie 2 cm3 roztworu DPPH. Próbkę przechowywano bez dostępu światla, 

w temperaturze pokojowej, przez 30 minut. Po tym czasie zmierzono absorbancję 

badanych próbek (A) analogicznie jak  dla roztworu DPPH. Pomiary absorbancji dla 

każdej próbki wykonano trzykrotnie.  Całkowitą aktywność antyoksydacyjną wyrażoną 

jako % inhibicji, obliczono na podstawie wzoru (3):  

%;<ℎ;>;?@; =
ABC	AśEFGHIJ	KEóMNI

AB
∙ 100%    (3) 

gdzie:	 
AR - wyjściowa wartość absorbancji alkoholowego roztworu DPPH; 
Aś4ST6U5	04ó37U- średnia wartość absorbancji danej próbki ekstraktu (n=3). 
 

4.2.2.5. Chromatograficzne oznaczenie stężenia polifenoli 
w ekstraktach.  

Dla otrzymanych  ekstraktów oraz koncentratów przeprowadzono także analizę 

jakościową i ilościową stosująć metodę chromatografii cieczowej z detekcją mas (UPLC-

DAD-MS) [221]. Badania wykonano z zastosowaniem chromatografu ACQUITY Ultra 

Performance LCTM połączonego ze spektrometrem mikromasowym z generatorem 

jonów ESI (UPLCTM; Waters Corporation, Milford, MA, USA). Rozdział 
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chromatograficzny przeprowadzono na kolumnie UPLC BEH C18 (1.7 µm, 2.1 x 100 

mm, Waters Corporation). Objętość nastrzyku wynosiła 10µl. Próbki eluowano 

w temperaturze 30oC stosując liniowy gradient układu rozpuszczalników - faza A to 0.1% 

wodny roztwór kwasu mrówkowego, a faza B to acetonitryl. Oznaczanie polifenoli 

przeprowadzono za pomocą pełnego skanowania mas w zakresie 100–1500 m/z, 

z tolerancją masy 0.001 D oraz rozdzielczością 5.000. Jako standard wewnętrzny 

zastosowano enkefalinę leucynową.  

Składniki próbek zidentyfikowano na podstawie czasów retencji oraz dokładnych 

mas cząsteczkowych [M–H]+ uzyskanych przed i po fragmentacji. Uzyskane dane 

LC/MS analizowano następnie przy użyciu oprogramowania MassLynx 4.0 

ChromaLynxTM Application Manager. 

Rozdział chromatograficzny monitorowano dodatkowo za pomocą spektrometru 

DAD, przy trzech długościach fal: l1 = 280 nm dla (-) - epikatechiny i procyjanidyn, przy 

l2 = 320 nm dla estrów kwasu hydroksycynamonowego oraz przy l3 = 360 nm dla 

glikozydów flawonoli. Czasy retencji poszczególnych polifenoli uzyskano na podstawie 

krzywych kalibracyjnych czystych wzorców (-)-epikatechiny, procyjanidyny A2, 

procyjanidyny B2, kwasu neochlorogenowego, kwasu kawowego, 3-O-galaktozydu 

kwercetyny, 3-O-rutynozydu kwercetyny i 3-O-glukozyd kemferolu, w zakresie stężeń 

od 0.05 do 5 mg/cm3 (R2 ≤ 0,9998).  Pomiary wykonano trzykrotnie, a wyniki oznaczenia 

wyrażono w mg/dm3 ekstraktów. 

4.2.2.6. Wyznaczanie potencjału drażniącego ekstraktów roślinnych. 
Ekstrakty poddano ocenie właściwości drażniących na modelu naskórka 

EpiDerm® firmy MatTek [222]. Test działania drażniącego na skórę z zastosowaniem 

tego modelu naskórka jest jednym z testów alternatywnych do eksperymentów na 

zwierzętach, zaakceptowanych przez Radę Naukową Europejskiego Centrum Walidacji 

Metod Alternatywnych (ang. ECVAM Scientific Advisory Board). Test ten pozwala na 

ocenę potencjału drażniącego zarówno surowców kosmetycznych, jak i gotowych 

kosmetyków. Naskórek hodowany był na matrycy kolagenowej. Badanie polegało na 

nałożeniu odpowiedniej ilości roztworu badanego związku na powierzchnię modelu 

naskórka. Ekstrakt przed pomiarem rozcieńczono wodą w proporcji 3:7 (w/w). Stężenie 

30% jest to maksymalne stężenie ekstraktów w opracowanych produktach 

kosmetycznych. Po preinkubacji w medium hodowlanym na model naskórka zostały 

naniesione badane roztwory w ilości 0.03 cm3. Po 60 minutowej inkubacji (37oC), płytki 
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przemyto buforem fosforanowym, przeniesiono do świeżego medium, a następnie 

inkubowano przez kolejne 42 godzin. Po tym czasie oceniona została żywotność komórek 

za pomocą testu kolorymetrycznego MTT (reakcja z bromkiem 3-(4,5-dimetylotiazolo-

2-ilo) -2,5-difenylotetrazolu). W tym celu badany materiał inkubowano ponownie przez 

3 godziny w roztworze MTT. Następnie wymyto reagent za pomocą alkoholu 

izopropylowego i wykonano pomiar absorbancji za pomocą spektrofotometru Nanocolor 

UV/VIS (Macherey-Nagel), przy długości fali 570 nm. Równocześnie z roztworem 

ekstraktu, zbadano próbę pozytywną (5% roztwór wodny siarczanu lurylosodowego) oraz 

próbę negatywną (roztwór buforu fosforanowego). Dla każdej badanej próbki wykonano 

po trzy pomiary. Żywotności komórek obliczono w odniesieniu do tkanek kontroli 

negatywnej. Substancja jest klasyfikowana jako drażniąca, jeśli żywotność tkanek w 

stosunku do tkanek poddanych kontroli negatywnej jest poniżej 50%. 
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4.2.3. Metodyka badań dotycząca preparatów kosmetycznych. 

4.2.3.1. Opracowanie receptury. 

W kolejnym etapie pracy, z zastosowaniem wytypowanych ekstraktów 

micelarnych, opracowano receptury preparatów kosmetycznych przeznaczonych do 

pielęgnacji skóry atopowej (tabela 16).  

Tabela 16. Receptury emulsji pielęgnacyjnych przeznaczonych dla skóry atopowej:  
1–baza z ekstraktem wodnym i składnikami aktywnymi, 2–baza z ekstraktem 

micelarnym i składnikami aktywnymi, 3–baza ze składnikami aktywnymi, 4–baza. 
 

Faza Surowiec INCI Zawartość [%] 
1 2 3 4 

A 

Ceramid III Ceramide III 0.2 0.2 0.2 - 
Ceramid IIIB Ceramide IIIB 0.2 0.2 0.2 - 

Olej ze słodkich 
migdałów 

Prunus Amygdalus 
Dulcis (Sweet 
Almond) Oil 

10 10 10 - 

B 

Olej z pestek dzikiej 
róży 

Rosa Canina 
(Rosehip) Seed Oil 6 6 6 - 

Olej z wiesiołka Oenothera Biennis 
Oil 5 5 5 - 

Monostearynian 
glicerolu 

Monoglyceryl 
Stearate 5 5 5 5 

Masło Shea Butyrospermum 
Parkii Butter 5 5 5 5 

Wosk pszczeli bielony Cera Alba 4 4 4 4 
Olej parafinowy Paraffinum Liquidum - - - 21.4 

C 

Woda Aqua 37.8 37.8 57.8 57.8 
Ekstrakt z uczepu 

trójlistnego 
Bidens tripartita 

water extract 20  - - 

Micelarny ekstrakt 
z uczepu trójlistnego 

Bidens triparta 
micellar extract - 20 - - 

NMF NMF 4 4 4 4 
Poliglukozyd 
cetearylowy 

Cetearyl 
Polyglucoside 2 2 2 2 

Guma ksantanowa Xantan Gum 0.5 0.5 0.5 0.5 
Benzoesan sodu Sodium Benzoate 0.3 0.3 0.3 0.3 

 

Wszystkie emulsje wykonano według określonej procedury. Kolejno, w osobnych 

zlewkach odważono składniki poszczególnych faz (A, B, C). Składniki fazy C mieszano 

w temperaturze 25oC, w czasie 20 minut,  za pomocą mieszadła magnetycznego HS-7 

firmy IKA, do całowitego zdyspergowania  gumy ksantanowej. Składniki fazy A 

ogrzewano w łaźni wodnej do całkowitego rozpuszczenia ceramidów, po czym 

schłodzono do temperatury 75oC. Mieszaniny A i B umieszczono w łaźni wodnej 

i ogrzano do temperatury 75oC. W tej temperaturze, składniki fazy A połączono z fazą B, 
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mieszając za pomocą mieszadła mechanicznego EUROSTAR 20 firmy IKA (IKA Werke 

GmbH, Niemcy), z szybkością mieszania 800 obr./min. Ciągle mieszając układ, małymi 

porcjami dodano fazę C. Mieszanie kontynuowano, utrzymując temperaturę 75oC do 

uzyskania jednorodnej, gładkiej masy emulsyjnej. Następnie produkt zdjęto z łaźni 

i kontynuowano mieszanie aż do ochłodzenia kremu do temperatury pokojowej (25oC). 

W kolejnym etapie otrzymane preparaty poddano procesowi homogenizacji za pomocą 

homogenizatora CAT Scientic typu rotor – stator model Unidrive X 1000 D. Proces 

prowadzono przez 2 minuty, stosując prędkość 7500 obr./min. Dla przygotowanych 

emulsji wykonano badania właściwości fizykochemicznych, aplikacyjnych oraz 

organoleptycznych. 

Opracowane na postawie przedstawionych w tabeli formulacji receptury 

kosmetyków są przedmiotem zgłoszeń patentowych: P.427661 – Kompozycja emulsji 

kosmetycznej w postaci mleczka do oczyszczania skóry zwłaszcza atopowej [223],  

P.427662 –  Kompozycja kosmetyczna w postaci kremu na noc [224], P.427663 – 

Kompozycja kosmetyczna w postaci kremu na dzień [225], P.427664 – Kompozycja 

emulsji kosmetycznej w postaci serum do pielęgnacji skóry, zwłaszcza atopowej [226]. 

 

4.2.3.2. Badanie właściwości fizykochemicznych emulsji. 
Dla opracowanych preparatów emulsyjnych wykonano badania właściwości 

fizykochemicznych: stabilności, lepkości, oznaczenie pH i typu emulsji. 

Badanie stabilności opracowanych preparatów przeprowadzono w oparciu 

o metodę mechaniczną z zastosowaniem wirówki laboratoryjnej. Gotowe kremy poddano 

odwirowaniu. Probówki zawierające po 2 g emulsji umieszczono w wirówce EBA 20 

(Hettich Zentrifuge, Niemcy), wirowano z szybkością obrotową 3500 obr./min., w czasie 

10 min. Próbki po odwirowaniu oceniano wizualnie. Jednorodny wygląd emulsji po 

odwirowaniu, czyli brak zmian świadczących o rozdziale faz, potwierdzał stabilność 

badanych emulsji. 

Dla próbek, które pomyślnie przeszły test wirówkowy dodatkowo 

przeprowadzono badania stabilności w oparciu o test szoków termicznych. Próbki emulsji 

o masie 4 g umieszczono, w cyklach 24 godzinnych, naprzemienne w temperaturach  

T = 40oC i T = -20oC. Dla każdej próbki przeprowadzono trzy cykle. 

Oznaczenie pH preparatów wykonano zgodnie z normą PN-93/C-04842. W tym 

celu mieszaninę  4 g kremu i 30 g wody dejonizowanej umieszczono na łaźni wodnej  i 

doprowadzono do wrzenia. Po zagotowaniu przesączono na sączku karbowanym, a 
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przesącze ochłodzono do temperatury pokojowej.  Pomiar wartości pH otrzymanych 

przesączów wykonano przy użyciu pH-metru SevenMulti (Mettler Toledo Inc., USA). 

Typ opracowanych emulsji potwierdzano metodą rozcieńczeń. Do próbki emulsji 

o masie 2g, umieszczonej na szkiełku zegrakowym, dodawano odpowiednio wodę lub 

olej. Z naniesioną na szkiełko próbką emulsji połączy się jedynie ta substancja (woda lub 

olej), która wchodzi, w emulsji, w skład fazy ciągłej. Druga substancja – jako składnik 

fazy rozproszonej – łączona z próbką emulsji spowoduje wyraźne ścięcie się mieszaniny. 

Właściwości reologiczne emulsji  badano za pomocą reometru R/S plus CPS 

firmy Brookfield z układem pomiarowym typu stożek (C-25-2)-płytka. Pomiary 

prowadzono w temperaturze 25°C kontrolując temperaturę za pomocą termostatu 

Ministat 125 (Huber Inc., USA). Każdorazowo na płytkę pomiarową nakładano próbkę 

emulsji w ilości do 0.5 g. Pomiary prowadzono w zakresie szybkości ścinania od 1 do 

500 [s-1], w czasie 60 sekund. Na podstawie średnich wyników z trzech pomiarów 

wykreślono krzywe lepkości oraz płynięcia każdego z kremów. 

 

4.2.3.3. Właściwości użytkowe kosmetyków. 
Dla opracowanych preparatów przeprowadzono badania aparaturowe - analizę 

stanu skóry probantów przed i po zastosowaniu kosmetyków. Parametry skóry, które 

poddano diagnozie aparaturowej to: wilgotność, elastyczność, gładkość oraz ilość porów 

skóry. Badanie wykonano z zastosowaniem kompleksowego systemu diagnostycznego 

skóry Aramo TS (EURTEX, Polska). W badaniach uczestniczyła grupa 10 probantów  

w wieku 20–35 lat ze stwierdzonym atopowym zapaleniem skóry. Miejscem badań była 

skóra rąk oraz dłoni z widocznymi zmianami atopowymi.  

Każdy z probantów otrzymał próbkę kremu do stosowania 1 raz dziennie przez  

10 dni w wyznaczonych miejscach.  

Probanci ocenili jednocześnie właściwości organoleptyczne wszystkich preparatów. 

Ocena dotyczyła cech charakterystycznych otrzymanych emulsji takich jak: wygląd, 

barwa, zapach, przyczepność, konsystencja, jednolitość, efekt poduszki, rozprowadzanie, 

wchłanianie, natłuszczenie, wygładzenie oraz podrażnienie. Oceny dokonano   

w pięciostopniowej skali (5 – bardzo dobry, 4 – dobry, 3 – średni, 2 – zły, 1 – bardzo zły). 

Na podstawie otrzymanych wyników wykreślono profil sensoryczny badanych emulsji. 
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4.2.3.4. Oznaczanie aktywności antyutleniającej emulsji 
kosmetycznych. 

Do oceny właściwości antyutleniających opracowanych preparatów emulsyjnych 

zastosowano metodę z rodnikiem DPPH. Przed przystąpieniem do pomiarów stosowano 

odpowiednią procedurę przygotowania próbek emulsji. Próbki emulsji o masie 1 g 

mieszano z 5 cm3 alkoholu metylowego i wytrząsano przez 6 minut, a następnie 

odwirowano za pomocą wirówki stosująć prędkość wirowania - 3500 obr./min., w  czasie 

20 min. Po odwirowaniu próbki sączono za pomocą sączka strzykawkowego 

wykonanego z poliamidu, o wielkości porów 0.2 µm. Tak otrzymany przesącz 

analizowano pod katem aktywności antyutleniającej. 

  Do analizy spektrofotometrycznej przygotowano próbki zawierające 2 cm3 

badanego przesączu oraz 3 cm3 metanolowego roztworu DPPH (0.05 mg/cm3). Jako 

próbkę odniesienia (ślepą próbę) użyto mieszaninę metanolu (2cm3) i roztworu DPPH 

(3cm3). Po czasie 30 min od zainicjowania reakcji wykonano pomiar absorbancji 

przy długości fali λ=515 nm. Każdy pomiar wykonano trzykrotnie. Podobnie jak w 

przypadku badania właściwości antyutleniających ekstraktów w badaniach stosowano 

spektrofotometr Nanocolor UV/VIS firmy Macherey-Nagel. Właściwości antyutleniające 

wyrażono jako % inhibicji rodnika DPPH (równanie 3, punkt 4.2.2.4). 
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4.3. Wyniki badań  

Surfaktanty stosowane w pracy różnią się strukturą oraz właściwościami 

fizykochemicznymi, takimi jak temperatura zmętnienia, krytyczne stężenie micelizacji 

oraz równowagą hydrofilowo-lipofilową co wyraża różnica w wartościach HLB.  

W tabeli 17 przedstawiono wyznaczone właściwości surfaktantów stosowanych w 

badaniach 

 
Tabela 17. Właściwości badanych surfaktantów. 

 

Surfaktant Typ 
alkoholu/kwasu 

Liczba 
moli 

OE/OP 
lub część 

hydrofilowa 

Punkt 
zmętnienia 

[oC] 

s 
[mN/m] HLB CMC 

[103 g/dm3] 

Rokanol NL5 C9–C11 5 33.2 27 8.6 159.8 

Rokanol L4P5 C12–C14 4/5 26.0 29 7.4 38.0 

Rokanol B2 C16–C18 7/6 36.7 32 6.3 4.6 

Ceteareth-20 C16/C18 20 > 100 37 15.7 - 

Steareth-20 C18 20 73-77 45 15.3 0.025* 

Oleth-20 C18= 20 >100 32 15.5 0.025* 

Oleth-10 C18= 10 47–55 31 12.4 0.029* 

Oleth-5 C18= 5 16–22 30 9 - 

Tego Care CG 90 C16/C18 poliglukozyd - 33 11 - 

Crodesta F160 C18 sacharoza - 34 14.5 - 

Tween 20 C12 20 i sorbitan 75.6 36.91 16.7 0.024* 

Tween 40 C16 20 i sorbitan >75 38.05 15.6 0.075* 

Tween 60 C18 20 i sorbitan >75 39.31 14.9 0.068* 

Tween 80 C18= 20 i sorbitan 95.1 37.08 15 0.054* 

Brij LT12 C12–C13 12 86 28.74 15.0 35.0 

Tomadol 25-12 C12–C15 12 96 31.01 14.4 22.3 

Brij CS12 C16/C18 12 89 35.33 13.4 8.3 

s – wartość napięcia powierzchniowego 1% roztworów surfaktanów w T=25oC 
*[%] 
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Z danych zamieszczonych w tabeli 17 wynika, że wraz ze wzrostem długości 

łańcucha hydrofobowego surfaktantów należących do tego samego szeregu 

homologicznego, czyli polioksyetylenowanych alkoholi tłuszczowych, wartość CMC 

maleje. Temperatura zmętnienia surfaktanta niejonowego jest tym większa im mniejsza 

jest jego wartość HLB. Ponadto bardzo istotne jest to, że stężenie roztworu związków 

powierzchniowo czynnych (1%) użytych do otrzymania ekstraktów micelarnych było 

wyższe od wartości ich krytycznego stężenia micelizacji. W związku z tym, w roztworze 

występowały większe agregaty cząsteczek surfaktantów - micele, które były zdolne do 

solubilizacji substancji aktywnych z badanych roślin. 

 
4.4.1. Wyniki analiz ekstraktów z kwiatów czarnego bzu. 

W pierwszym etapie badań porównano właściwości ekstraktów micelarnych 

z kwiatów czarnego bzu (tabela 18). Zastosowano surfaktanty z grupy 

oksyetylenowanych alkoholi tłuszczowych oraz surfaktanty cukrowe (stearynian 

sacharozy, poliglukozyd alkoholu cetylostearylowego), jak również koncentrat białek 

serwatki. 

 
Tabela 18. Charakterystyka otrzymanych ekstraktów z Sambucus nigra [147]. 

 

Surfaktant 
Stężenie 

ZPC 
[%] 

Polifenolea 

[mg/dm3] 
Flawonoidyb 

[mg/dm3] 

Właściwości 
antyutleniającec 

[%] 
Rokanol B2 

(RB2) 1 119.2 32.3 33.3 

Tego Care CG 90 
(TCCG90) 1 70.4 30.9 4.9 

Crodesta F160 
(CF160) 1 127.9 32.6 5.7 

WPC 1 112.3 32.2 15.0 

WPC 0.5 55.9 31.6 43.8 

WPC 0.25 57.6 31.3 42.9 

WPC 0.125 54.0 31.4 42.9 

WPC 0.063 51.7 31.2 39.3 

Woda 
demineralizowana - 5.5 3.13 47.9 

a wyrażone jako zawartość kwasu galusowego; 
b wyrażone jako zawartość kwercetyny; 

c stopień inhibicji DPPH; 
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Zaobserwowano, że wydajność ekstraktów micelarnych była wyższa 

w porównaniu do otrzymanego ekstraktu wodnego. Jako miarę wydajności ekstrakcji 

przyjeto zawartości składników polifenolowych oraz właściwości antyutleniające 

ekstraktów.  

Z danych zamieszczonych w tabeli 18 wynika, że wraz ze wzrostem stężenia 

surfaktantów rośnie zawartości polifenoli. Zastosowanie 1% roztworu WPC 

spowodowało dwukrotny wzrost zawartości polifenoli (112.3 mg/dm3) w stosunku do 

stężenia uzyskanego za pomocą 0.5% roztworu koncentratu białek serwatkowych (55.9 

mg/dm3). 

W oparciu o te wyniki w dalszej części pracy stosowano 1% roztwory 

surfaktantów jako eluent w ekstrakcji.  

W kolejnym etapie badań sprawdzano możliwość zastosowania roztworu WPC 

jako eluentu w procesie ekstrakcji.  Badane ekstrakty, w przeciwieństwie do roztworów 

zawierających klasyczne środki powierzchniowo czynne, są źródłem zarówno białek jak 

i flawonoidów, a tym samym dwóch rodzajów substancji aktywnych biologicznie. 

Ekstrakty przechowywano w różnych temperaturach i badano, jak zmienia się zawartość 

flawonoidów w czasie. Z przeprowadzonych badań wynika, że ekstrakty z kwiatów 

czarnego bzu otrzymane metodą MME, stosując 1% roztwór WPC jako eluent, były 

stabilne przez 21 dni w temperaturze 25°C i niższej.  

 

Tabela 19. Wpływ czasu stażowania na zawartość flawonoidów w roztworach 
ekstraktów z Sambucus nigra [227]. 

 

Czas [dni] 

Zawartość flawonoidów [mg/dm3] a 

Temp. 25oC Temp. do 8oC 

Roztwór serwatki Roztwór wodny Roztwór serwatki 

7 5.85 5.60 6.14 

14 5.89 5.35 5.51 

21 5.25 4.81 5.10 
a wyrażone jako zawartość rutyny 

Flawonoidy w roztworze serwatki wykazały lepszą stabilność w czasie 

w porównaniu z ekstraktem wodnym. Dodatkowo zaobserwowano, że wykazują lepszą 

stabilność w temperaturze pokojowej niż w temperaturze do 8oC. 

W kolejnym etapie pracy sprawdzono wpływ stężenia kwasu cytrynowego na 

właściwości antyutleniające ekstraktów otrzymywanych metodą MME z zastosowaniem 
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roztworu WPC. Przygotowano ekstrakty z różną zawartością kwasu cytrynowego (Tabela 

20, ekstrakty nr 1–3). Dla porównania przygotowano ekstrakt bez jego dodatku  

(ekstrakt 0). W otrzymanych ekstraktach zaobserwowano wytrącanie się coraz większej 

ilości osadu wraz ze wzrastającą ilością kwasu. Zbadano zawartość flawonoidów, 

polifenoli (metoda Folina-Ciocalteu) oraz aktywność antyutleniającą (DPPH) 

otrzymanego osadu i permeatu w badanych próbkach. Z przeprowadzonych oznaczeń 

wynika, że aktywność antyutleniająca permeatu maleje wraz ze wzrostem stężenia kwasu 

(tabela 20). Zwiększają się natomiast właściwości antyutleniające powstającego osadu, 

co potwierdza wzrost zawartość flawonoidów i polifenoli w otrzymanym osadzie, 

w porównaniu z mniejszą ich ilością w permeacie. 

 

Tabela 20. Wpływ dodatku kwasu cytrynowego na właściwości otrzymanych, z 

zastosowaniem 1% r-ru serwatki, ekstraktów Sambucus nigra. 

Nr  

Kwas 

cytry-

nowy [g] 

pH 

r-ru 

pH 

ekstrakt

ów 

Permeat Osad 

Aktywność 

antyutleniają

ca [%] 

Flawo-

noidy a 

Poli-

fenole a 

Flawo-

noidy a 

Poli-

fenole a 

0 0 6.66 6.54 50 2.37 15.02 2.55 17.77 

1 0.25 3.91 4.43 16.27 1.38 11.99 6.52 - 

2 0.5 3.64 3.92 34.56 1.62 13.21 5.58 16.49 

3 0.75 3.10 3.50 3.40 2.21 14.58 2.80 17.14 
a wyrażone jako zawartość kwercetyny (mg/dm3) 

 
Kwas cytrynowy jest skutecznym regulatorem pH i środkiem ekstrahującym dla 

kwiatów czarnego bzu. Jego dodatek ma wpływ na wzrost stężenia polifenoli 

i flawonoidów w wytrącających się micelach białek serwatkowych [227]. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że białka serwatki mogą znaleźć 

zastosowanie jako środek do ekstrakcji, stężenie białka wpływa na wydajność ekstrakcji, 

przy czym na poziomie 1% te wartości są porównywalne z wartościami uzyskanymi za 

pomocą roztworów surfaktantów (tabela 18). 

 Poszukując wśród substancji powierzchniowo czynnych efektywnych substancji 

do ekstrakcji micelarnej substancji aktywnych z kwiatów czarnego bzu, w  kolejnym 

etapie badań jako eluenty zastosowano 1% roztwory surfaktantów z grupy polisorbatów 

(Tweenów). Oksyetylenowane estry kwasów tłuszczowych i sorbitanu należą do 

niejonowych surfaktantów charakteryzujących się dobrymi właściwościami 
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dermatologicznymi. Zastosowano związki różniące się długością łańcucha 

węglowodorowego (tabela 21) i w efekcie wartościami HLB (tabela 17).  

 

Tabela 21. Właściwości otrzymanych ekstraktów Sambucus nigra. 
 

Surfaktant Polifenolea 

[mg/dm3] 
Flawonoidya 

[mg/dm3] 

Właściwości 
antyutleniająceb 

[%] 
Tween 20 23 12 80.7 

Tween 40 23 12 76.1 

Tween 60 22 12 67.6 

Tween 80 23 14 68.1 
Woda 

demineralizowana 14 8 21.1 
a wyrażone jako zawartość rutyny; b stopień inhibicji DPPH 

 
Porównując dane zamieszczone w tabeli można zauważyć brak znaczących różnic 

pomiędzy zawartością flawonoidów oraz polifenoli w ekstraktach otrzymanych za 

pomocą 1% rotworów poszczególnych polisorbatów. Na tej podstawie można 

wnioskować, że długość łańcucha hydrofobowego w przypadku tej grupy surfaktantów 

nie ma większego wpływu na efektywność ekstrakcji. Jedynie różnice obserwowano we 

właściwościach antyutleniających badanych ekstraktów. Wszystkie ekstrakty 

wykazywały bardzo dobre właściwości antyutleniające w porównaniu z ekstraktem 

wodnym, jednak najlepszym działaniem antyoksydacycyjnym charakteryzował się 

ekstrakt otrzymany z zastosowaniem 1% roztworu Tweenu 20, a więc najbardziej 

hydrofilowego spośród badanej grupy. Biorąc jednak pod uwagę właściwości 

polisorbatów, można stwierdzić, że wszystkie otrzymane ekstrakty mogą być 

z powodzeniem zastosowane przy tworzeniu kosmetyków o działaniu neutralizującym 

wolne rodniki.   

4.4.2. Wyniki analiz ekstraktów z kwiatów nagietka lekarskiego. 
W badaniach mających na celu pozyskanie ekstraktów z kwiatów nagietka 

lekarskiego w procesie MME zastosowano 1% roztwory surfaktantów z grupy 

oksyetylenowanych alkoholi tłuszczowych. Dla porównania wykonano też ekstrakt 

wodny i etanolowy. W tym przypadku zastosowane surfaktanty różniły się nie tylko 

długością łańcuchów hydrofobowych ale również liczbą grup hydrofilowych. W tabeli 
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22 umieszczono wyniki badań zawartości polifenoli, flawonoidów oraz właściwości 

antyutleniających otrzymanych ekstraktów MME. 

 
Tabela 22. Charakterystyka otrzymanych ekstraktów z Calendula anthodium. 

 

Ekstrakt Polifenolea 
[mg/dm3] 

Flawonoidya 
[mg/dm3] 

Właściwości 
antyutleniająceb 

[%] 
Rokanol B2 

(RB2) 374 127 62.1 

Rokanol NL5 
(RNL5) 532 105 51.9 

Rokanol L4P5 
(RL4P5) 416 87 43.8 

Ekstrakt wodny 254 51 25.3 

Ekstrakt etanolowy 40 16 89.3 
a wyrażone jako zawartość rutyny; b stopień inhibicji DPPH 

 
Z danych przedstawionych w tabeli 22  wynika, że ekstrakty micelarne z kwiatów 

nagietka wykazują wyższą aktywność antyutleniającą niż ekstrakt wodny, jednak 

mniejszą niż ekstrakt etanolowy. Również w zależności od zastosowanego do ekstrakcji 

surfaktantu uzyskano różną zawartość flawonoidów i polifenoli. Sposród użytych 

związków powierzchniowo czynnych największą zawartość polfenoli (532 mg/dm3) 

uzyskano stosując  Rokanol NL5 (C9–11 Pareth-5),  surfaktant charakteryzujący się  

najwyższą wartością HLB (najbardziej hydrofilowy) i liniową budową, co może sprzyjać 

szybkiej solubilizacji flawonoidów. 

W tabeli 23 przedstawiono wyniki analizy chromatograficznej ekstraktów 

micelarnych z nagietka, uzyskanych przy użyciu 1% roztworów oksyetylenowanych 

alkoholi tłuszczowych.  

Na podstawie analizy wyników przedstawionych w tabeli 23 stwierdzono, że 

najlepsze wyniki uzyskano stosując roztwór Rokanolu NL5, zawartość flawonoidów  

w poszczególnych ekstraktach malała w kolejności: ekstrakt z Rokanolem B2, ekstrakt 

wodny, z Rokanolem L4P5 i ekstrakt etanolowy.  
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Tabela 23. Zawartość bioflawonoidów w ekstraktach z Calendula anthodium oznaczona 
metodą UPLC-MC-DAD [228]. 

 

Związek / Surfaktant zastosowany do 
ekstrakcji 

RNL5 RB2 woda RL4P5 etanol 

Stężenie [mg/dm3] 

kwas neochlorogenowy 4.5 4.0 4.4 3.7 0 

kwas chlorogenowy 26.1 22.8 21.9 23.1 0 

kwas 3,5-O-dikawoilochinowy 11.8 12.2 10.5 3.36 0 

3-O-rutynozyloramnozyd kwercetyny 11.3 10.2 8.8 7.3 0 

rutyna 9.2 9.1 7.0 4.1 0 

3-O-heksozydopentozyd kwercetyny 8.6 8.3 5.9 3.2 0 

3-O-rutynozyloramnozyd izoramnetyny 145.2 135.8 119.4 91.5 0 

3-O-neohesperydozyd izoramnetyny 29.4 28.7 23.4 13.5 0 

3-O-heksozydopentozyd izoramnetyny 17.8 17.2 10.9 7.5 0 

narcyzyna 235.3 226.3 174.3 113.6 3.5 

całkowite stężenie flawonoidów 510.2 485.1 395.0 276.4 4.0 
 
Podjęto również próbę zatężania otrzymanych ekstraktów. W tym celu do 

poszczególnych próbek dodano nasyconego roztworu NaCl. Dodatek soli powoduje 

zrywanie wiązań wodorowych i obniżanie temperatury zmętnienia surfaktantów 

niejonowych [179], a także ułatwia separację faz zwiększając gęstość fazy wodnej 

i powodując łatwiejsze oddzielenie się pseudofazy na powierzchni [176]. Dodatkową 

zaletą stosowania soli jest otrzymanie bardziej stężonych pseudofaz. Dodatek NaCl nie 

ma natomiast wpływu na wiązania wodorowe w pseudofazie, ponieważ pozostaje on 

w fazie wodnej [179]. 

 W tabeli 24 przedstawiono skład otrzymanych ekstraktów (RB2, NL5, L4P5, 

ekstraktu wodnego i etanolowego), zatężonych koncentratów (RB2 NaCl, NL5 NaCl, 

L4P5 NaCl) oraz warstwy wodnej (RB2 permeat, NL5 permeat, L4P5 permeat). 
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Tabela 24. Właściwości otrzymanych ekstraktów i koncentratów z Calendula 
anthodium. 

 

Ekstrakt 
Stężenie 
polifenoli 
[mg/dm3] a 

Zdolność 
antyoksydacyjna 

[%] 

Zawartość 
antyoksydantów 

[mg/dm3] a 
RB2b 374 62.1 127 

RB2 NaCl 3305 75.2 155 

RB2 permeat 104 14.5 24 

NL5b 532 51.9 105 

NL5 NaCl 2157 69.1 142 

NL5 permeat 75.0 2.6 0.0 

L4P5b 416 43.8 87 

L4P5 NaCl 5020 68.5 140 

L4P5 permeat 130 0.0 0.0 

Ekstrakt wodnyb 254 25.3 51 
Ekstrakt 

etanolowyb 40 89.3 167 
awyrażone jako zawartość rutyny, b ref. [228] 

 
Z badań wynika, że w efekcie zatężenia badanych ekstraktów micelarnych 

otrzymano koncentraty charakteryzujące się większą zawartością substancji aktywnych 

w porównaniu do wyjściowych ekstraktów i pozostałych po separacji faz - permeatów. 

Największą aktywnością antyoksydacyjną, wśród ekstraktów micelarnych z kwiatów 

nagietka lekarskiego, charakteryzował się ekstrakt oraz koncentrat z Rokanolem B2. 

Zaobserwowano, że stężenie polifenoli w zatężonych ekstraktach jest znacznie większe 

niż w przypadku pozostałych ekstraktów. 

W tabeli 25 przestawiono wyniki analizy UPLC-MC-DAD otrzymanych 

koncentratów. Wysoka zawartość związków fenolowych w koncentracie RB2 NaCl 

bardzo dobrze koreluje z najlepszymi właściwościami antyutleniającymi.  
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Tabela 25. Zawartość bioflawonoidów w koncentratach z Calendula anthodium 
oznaczona metodą UPLC-MC-DAD. 

 

Związek / Surfaktant zastosowany do 
ekstrakcji 

RNL5 NaCl  RB2 NaCl RL4P5 NaCl 

Stężenie [mg/dm3] 

kwas neochlorogenowy 2.5 32.1 7.1 

kwas chlorogenowy 25.4 413.1 85.2 

kwas 3,5-O-dikawoilochinowy 42.9 888.0 97.1 

3-O-rutynozyloramnozyd kwercetyny 37.6 228.3 31.2 

rutyna 35.6 618.2 58.8 

3-O-heksozyd-pentozyd kwercetyny 31.7 544.9 47.5 

3-O-rutynozyloramnozyl izoramnetyny 525.9 2933.4 382.3 

3-O-neohesperydozyd izoramnetyny 120.5 1899.5 178.9 

3-O-heksozyd-pentozyd izoramnetyny 70.7 1138.8 108.0 

narcyzyna 912.5 8329.6 1001.1 

całkowita ilość flawonoidów 1846.2 17572.0 2059.8 
 

4.4.3. Badania ekstraktów z uczepu trójlistnego. 
Uczep trójlistkowy wybrano do przygotowania ekstraktów micelarnych ze 

względu na szerokie spektrum aktywności biologicznej oraz unikatowość rośliny.  

W odróżnieniu od kwiatów czarnego bzu i nagietka, uczep trójlistkowy jest mniej znanym 

gatunkiem. Ponieważ badania tego rodzaju nie były do tej pory prowadzone na świecie, 

postanowiono przeprowadzić analizę roślinnych ekstraktów micelarnych zarówno na 

suchym, jak również na świeżym zielu rośliny. 

 

4.4.3.1. Badania dotyczące suchego ziela uczepu trójlistnego. 
W pierwszym etapie badań porównano właściwości ekstraktów micelarnych oraz 

ekstraktu wodnego. 

Zgodnie z wcześniejszymi wynikami potwierdziło się, że zastosowanie 1% 

roztworów surfaktantów jest bardziej efektywne niż zastosowanie eluentu wodnego. 
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Tabela 26. Charakterystyka ekstraktów z Bidens tripartita. 

Surfaktant Polifenole a 
[mg/dm3] 

Flawonoidy b 
[mg/dm3] 

Właściwości 
antyutleniające c [%] 

RB2 72.7 48.7 32.4 

TCCG90 43.1 68.3 72.8 

CF160 29.8 33.2 23.0 

WPC 66.9 64.5 21.8 

woda 34 25.6 5.4 
a wyrażone jako kwas galusowy, b wyrażone jako luteolina; 

c stopień inhibicji DPPH 
 

Tabela 27. Zawartość bioflawonoidów w ekstraktach z uczepu oznaczone metodą 
UPLC-MC-DAD. 

 
Związek / Surfaktant zastosowany do 

ekstrakcji 
RB2 TCCG90 CF160 woda WPC 

Stężenie [mg/dm3] 
kwas neochlorogenowy 2.3 6.3 2.5 2.0 18.3 

kwas chlorogenowy 25.9 37.0 30.1 22.4 13.8 

kwas kaftarowy 7.3 10.8 8.9 6.8 3.5 

glukozyd-7-O-luteoliny 16.7 2.8 6.0 5.0 1.4 

glukozyd apigeniny 5.4 0.5 1.3 1.0 0.3 

kwas 3,5-di-O-kawoilochinowy 3.6 0 0.5 0.3 0 

octan glukozylo-3-O-luteoliny 2.1 0.1 0 0.3 0 

3,4-diglukozyd kwercetyny 7.1 0.9 0.3 0.1 0.4 

luteolina 12.1 0 0 0 0 

całkowita zawartość flawonoidów 116.5 81.2 69.4 53.4 48.7 
 

Ponieważ otrzymane wyniki wykazały, że niejonowe surfaktanty z grupy 

polieterów alkoholi tłuszczowych wpływają na efektywność ekstrakcji flawonoidów z 

ziela uczepu, w kolejnym etapie wybrano do ekstrakcji związki z tej grupy. W celu 

sprawdzenia wpływu właściwości surfaktantów (budowa łańcucha węglowodorowego), 

na wydajność procesu MME zastosowano związki różniące się częścią hydrofobową, ale 

zawierające w swojej strukturze taką samą liczbę grup oksyetylenowych. W badaniach 

użyto oksyetylenowane 20 molami tlenku etylenu alkohole cetearylowy, stearynowy i 

oleinowy, odpowiednio  Ceteareth-20, Steareth-20, Oleth-20. 
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Na rysunku 21 przedstawiono wyniki analizy całkowitej zawartości polifenoli i 

flawonoidów w otrzymanych ekstraktach. 

 

 
Rysunek 21. Wpływ rodzaju łańcucha hydrofobowego na właściwości ekstraktów micelarnych 

z B. tripartita. 

 
Rysunek 22. Wpływ rodzaju łańcucha hydrofobowego na zawartość bioflawonoidów 

w ekstraktach micelarnych z B. tripartita. 
 

Z badań wynika, że struktura łańcucha ma nieznaczny wpływ na wydajność 

ekstrakcji. Rodzaj łańcucha nieznacznie wpływa na selektywność ekstrakcji w stosunku 

do poszczególnych flawonoidów.  

W kolejnym etapie badań postanowiono więc sprawdzić w jakim stopniu struktura 

części hydrofilowej surfaktantu wpływa na wydajność procesu MME. Jako 

rozpuszczalniki w procesie ekstrakcji zastosowano oksyetylenowane alkohole oleinowe 

różniące się ilością grup oksyetylenowych w cząsteczce, odpowiednio Oleth-5, Oleth-10, 

Oleth-20. 
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Rysunek 23. Wpływ liczby grup etoksylowych na właściwości ekstraktów micelarnych z B. 

tripartita 
 

 
Rysunek 24. Zależność składu ekstraktu od liczby grup etoksylowych w strukturze 

surfaktantu 
 

Jak wynika z danych przedstawionych na rysunkach 23 i 24 liczba grup 

oksyetylenowych w strukturze wpływa na wydajność procesu ekstrakcji oraz na 

selektywność flawonoidów. Wraz ze zmniejszeniem liczby grup oksyetylenowych rośnie 

całkowite stężenie flawonoidów oraz zwiększają  się właściwości antyutleniające 

ekstraktów . 

Do kolejnych badań wybrano związki powierzchniowo czynne o takiej samej liczbie 

grup hydrofilowych, a o różnej długości łańcucha tłuszczowego. W pierwszej części 

zastosowano surfaktanty z grupy oksyetylenowanych estrów sorbitanu i różnych kwasów 
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tłuszczowych (tabela 28) w drugiej zaś związki powierzchniowo czynne z grupy 

oksyetylenowanych alkoholi tłuszczowych (tabela 29). 

 
Tabela 28. Charakterystyka ekstraktów z Bidens tripartite otrzymanych przy użyciu 

wodnych roztworów Tween-ów. 
 

Surfaktant pH 
ekstraktu 

Zawartość 
flawonoidówa 

[mg/dm3] 

Zawartość polifenolib 
[mg./dm3] 

Całkowita aktywność 
antyoksydacyjnac 

[%] 
Tween 20 3.3 274.04 86.88 66.0 

Tween 40 3.3 270.89 83.16 74.1 

Tween 60 3.3 266.44 82.03 63.2 

Tween 80 
 

5.8 226.44 71.04 38.7 

3.8 318.11 90.40 67.7 

3.2 290.33 83.09 69.7 

2.9 276.07 87.53 66.6 

2.7 262.19 84.51 66.4 
a wyrażona jako rutyna, b wyrażona jako kwas galusowy, c stopień inhibicji DPPH 

 
Na podstawie wykonanych badań można stwierdzić, że spośród przebadanych 

polisorbatów najlepszymi zdolnościami solubilizującymi odznaczały się Tween 80 

i Tween 20. Natomiast najlepsze właściwości antyoksydacyjne posiadał ekstrakt z Tween 

40, przy jednocześnie najmniejszym stężeniu polifenoli i flawonoidów. Te badania 

również potwierdzają wcześniej zaobserwowany brak zależności wydajności ekstrakcji 

od rodzaju łańcucha węglowodorowego surfaktantu. Dodatkowo, potwierdzono, że 

korzystniej jest prowadzić ekstrakcję w kwaśnym środowisku (pH w przedziale 3-4). 

 
Tabela 29. Charakterystyka ekstraktów z Bidens tripartite. 

 

Surfaktant 
Liczba atomów 

węgla w 
łańcuchu 

Zawartość 
flawonoidówa 

[mg/dm3] 

Zawartość 
polifenolib 
[mg/dm3] 

Całkowita aktywność 
antyoksydacyjnac 

[%] 

Brij LT12 C12–C13 63.51 55.02 89.6 

Tomadol 25-12 C12–C15 69.12 59.55 89.2 

Brij CS12 C16/C18 76.14 66.42 89.2 

Ekstrakt wodny - 31.05 31.73 58.2 
a wyrażone jako luteolina, b wyrażone jako kwas chlorogenowy, c stopień inhibicji DPPH 
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Badania z zastosowaniem grupy oksyetylenowancyh pochodnych alkoholi 

tłuszczowych (tabela 29), wskazały jednak na zależność pomiędzy długością łańcucha 

hydrofobowego w surfaktancie a wydajnością procesu ekstrakcji. Wraz ze wzrostem 

długości łańcucha hydrofobowego zastosowanego surfaktantu, wzrasta zawartość 

flawonoidów i polifenoli w badanych ekstraktach micelarnych. Ponadto zawartość tych 

związków w omawianych ekstraktach jest dwukrotnie wyższa niż w przypadku ekstraktu 

wodnego. Całkowita aktywność antyoksydacyjna ekstraktów micelarnych z uczepu 

trójlistnego jest dość wysoka i wynosi około 89%, co świadczy o dużej wydajności 

ekstrakcji z zastosowaniem zaproponowanych związków powierzchniowo czynnych. 

Podobnie jak dla estrów sorbitanu, nie zaobserwowano wyraźnego wpływu długości 

łańcucha hydrofobowego zastosowanego surfaktantu na całkowitą zdolność 

antyoksydacyjną ekstraktów. Należy jednak podkreślić, że ekstrakty, w których znajdują 

się związki powierzchniowo czynne wykazują lepsze zdolności przeciwutleniające niż 

ekstrakt wodny, którego procent inhibicji wynosi około 58%.  

W kolejnym etapie pracy podjęto próbę zatężania próbek ekstraktów micelarnych 

metodą wysalania nasyconym roztworem NaCl lub metodą temperaturową, poprzez 

podgrzanie ekstraktów powyżej temperatury zmętnienia surfaktantów (CPC). W tym celu 

do badań wybrano pochodne alkoholi tłuszczowych o nazwach handlowych Rokanol 

NL5 (NL5), Rokanol L4P5 (L4P5) oraz Rokanol B2 (B2). Zostały one wybrane na 

podstawie poprzednich badań, jako najbardziej obiecująca grupa spośród innych 

badanych typów niejonowych środków powierzchniowo czynnych ze względu na niskie 

temperatury zmętnienia [148]. Ten sam zestaw substancji powierzchniowo czynnych 

został z powodzeniem zastosowany do uzyskania ekstraktów z nagietka lekarskiego o 

wysokiej zawartości narcyzyny [228]. Stosowane środki powierzchniowo czynne są 

polieterami, które różnią się zarówno długością łańcucha węglowodorowego nasyconego 

alkoholu tłuszczowego, jak i liczbą grup oksyetylenowych  

i oksypropylenowych. Dla tej grupy surfaktantów wraz ze wzrostem długości łańcucha 

węglowodorowego zmniejsza się wartość wskaźnika HLB, wartości krytycznego stężenia 

micelarnego (CMC) i średnia liczba agregacji (Nagg). Dodatkowo zauważono niewielki 

spadek aktywność powierzchniowej w szeregu NL5, L4P5, B2 (tabela 17). 
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Tabela 30. Charakterystyka ekstraktów i koncentratów z Bidens tripartite. 
 

Surfaktant Polifenole a 
[mg/dm3] 

Flawonoidy b 
[mg/dm3] 

Właściwości 
antyutleniające c 

[%] 
NL5 MME 400 520 44.8 

NL5 CPC 4870 1960 57.3 

NL5 NaCl 4720 1550 37.4 

L4P5 MME 430 20 59.7 

L4P5 CPC 4510 810 85.6 

L4P5 NaCl 4580 750 83.9 

B2 MME 490 10 85.9 

B2 CPC 3730 40 85.6 

B2 NaCl 3460 70 75.4 

wodab 34 25.6 5.4 
a wyrażone jako kwas galusowy, b wyrażone jako luteolina; c stopień inhibicji DPPH 

 
W celu porównania wydajności solubilizacji środków powierzchniowo czynnych 

określono całkowitą zawartość flawonoidów, polifenoli i aktywność antyutleniająca 

ekstraktów i otrzymanych z nich koncentratów (tabela 30). W przypadku ekstraktów 

MME, wraz ze wzrostem hydrofobowości środka powierzchniowo czynnego, 

zaobserwowano znaczny spadek zawartości flawonoidów, natomiast zawartość polifenoli 

nieco się zwiększyła, a aktywność przeciwutleniająca znacząco wzrosła. Dobre 

właściwości powierzchniowe badanych środków powierzchniowo czynnych 

odpowiadają wysokiemu stężeniu związków fenolowych w ekstraktach MME, 

w porównaniu z ekstraktem wodnym. Najbardziej skutecznym medium do ekstrakcji 

flawonoidów był 1% roztwór C9–11 Pareth-5 (NL5).  

Odczynnik Follina-Ciocalteu może utleniać niektóre związki organiczne nie 

należące do polifenoli, a także niektóre związki nieorganiczne, dając zawyżony wynik 

[229]. Ziele uczepu trójlistkowego zawiera duże ilości aminokwasów i cukrów, które 

mogą reagować z tym odczynnikiem [138]. Rokanol NL5 ma najwyższą wartość HLB 

spośród badanych surfaktantów i być może umożliwia rozpuszczanie składników 

hydrofilowych, takich jak aminokwasy i cukry, które nie charakteryzują się silnymi 
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właściwościami antyoksydacyjnymi. Możliwe również, że surfaktant ten ułatwia 

w roztworze wodnym rozpuszczanie polarnych flawonoidów w postaci glikozydów. 

Związki te reagują z odczynnikiem Follina-Ciocalteu, jednak wykazują słabszą 

aktywność antyoksydacyjną niż nierozpuszczalne w wodzie aglikony. 

W kontekście uzyskania esencji bogatej w polifenole, obie metody koncentracji 

dawały średnio 10-krotny wzrost zawartości polifenoli (tabela 30), przy czym 

zaobserwowano nieco wyższą skuteczność metody CPC. W przypadku flawonoidów 

współczynnik koncentracji był mniejszy i mieścił się w zakresie 3–7. 

 

Tabela 31. Zawartość bioflawonoidów w ekstraktach z uczepu oznaczone metodą 
UPLC-MC-DAD (mg/dm3). 

Związek / Surfaktant zastosowany do 
ekstrakcji logP 

MME  CPC NaCl 

NL5 L4P5 B2 NL5 L4P5 B2 NL5 L4P5 B2 

Stężenie [mg/dm3] 

kwas 3,5 i 4,5-di-O-kawoilochinowy 3.20 15.5 4.2 11.4 792.7 645.7 227.2 237.6 53.0 111.6 

kwas kaftarowy 1.29 6.5 3.6 4.2 159.2 6.1 134.1 30.7 18.9 126.4 

kwas chlorogenowy 0.07 16.1 7.7 10.5 162.0 54.7 11.1 95.3 71.5 10.4 

kwas kryptochlorogenowy 0.07 9.9 6.3 9.7 331.9 432.1 175.5 75.3 46.0 61.5 

kwas neochlorogenowy 0.07 3.0 2.3 1.9 34.0 14.8 11.9 7.1 9.2 7.5 

7-O-glukozyd 
tetrahydroksyflawanonu -0.31 3.2 1.4 2.9 37.2 16.0 17.5 24.4 8.7 15.5 

3-O-glukozyd luteoliny -0.83 2.4 0.7 2.9 73.0 72.5 29.0 33.0 11.4 27.9 

3-O-glukozyd kwercetyny -1.02 1.0 0.7 0.9 7.4 15.2 6.4 25.8 11.2 16.2 

3-O-galaktozyd kwercetyny -1.02 0.2 0.04 0.2 2.0 3.3 2.4 2.0 0.6 1.4 

3-O-glukuronid luteoliny -1.42 0.8 0.2 0.8 72.7 56.4 44.5 19.6 3.7 12.5 

rutyna -2.05 0.5 0.4 0.4 19.8 18.8 9.1 8.6 3.3 6.1 

całkowita liczba flawonoidów  59.2 27.4 45.8 1691.9 1335.6 668.8 559.4 237.5 397.2 

 

Skład otrzymanych ekstraktów oceniano również ilościowo. Zidentyfikowane 

polifenole i ich stężenia w ekstraktach MME oraz w koncentratach przedstawiono 

w tabeli 31. Zasadniczo głównymi składnikami ekstraktów były kwas chlorogenowy 

i kwas dikawoilochinowy, dodatkowo skutecznie wyekstrahowano pochodne luteoliny. 

Podobnie jak poprzednio, uzykane wyniki wskazują, że struktura surfaktantu ma wpływ 

przede wszystkim na wydajność procesu ekstrakcji. Wydajność ekstrakcji zmniejsza się 

w kolejności NL5> B2> L4P5, co nie koreluje z różnicą w hydrofobowości surfaktantów. 

Jednak najwyższe stężenia każdej ze zidentyfikowanych substancji, jak również 
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całkowite stężenie bioflawonoidów (59.2 mg / dm3) uzyskano w przypadku najbardziej 

hydrofilowego surfaktantu i o najmniejszej masie molowej, spośród badanych środków 

powierzchniowo czynnych, czyli NL5 (C9–11 Pareth-5). Wyniki te są zgodne 

z poprzednimi badaniami dotyczącymi Calendula officinalis [228]. Środki 

powierzchniowo czynne mają również znaczący wpływ na kompozycje esencji. W 

przypadku produktów otrzymanych metodą wysalania, stężenie polifenoli zmniejsza się, 

podobnie jak w ekstraktach MME, w kolejności NL5> B2> L4P5. Podczas gdy dla 

metody CPC koreluje ona ze spadkiem wartości indeksów HLB, tj. NL5> L4P5> B2. 

Wyniki HPLC-MS potwierdziły, że wśród porównywanych metod zatężania, to metoda 

CPC jest zdecydowanie bardziej skuteczna. W tym przypadku całkowita zawartość 

biopolifenoli wzrosła 15-krotnie w przypadku Rokanolu B2 (PPG-4 Laureth-5), do nawet 

50-krotnie w przypadku Rokanolu L4P5 (alkoxylated (7EO/6PO) fatty alcohols C16–

C18). W przypadku metody wysalania dla wszystkich surfaktanów uzyskano około  

9-krotny wzrost całkowitego stężenia substancji czynnych. Ponadto wyniki wskazują, że 

najbardziej hydrofobowy polifenol, mianowicie kwas dikawoilochinowy, najłatwiej 

ulega przeniesieniu do pseudofazy środka powierzchniowo czynnego (największy wzrost 

stężenia, tabela 31). 

Pomiary metodą dynamicznego rozpraszania światła (DLS) są bardzo przydatne do 

badania zmian strukturalnych występujących w roztworach koloidalnych. Proces 

solubilizacji związków z B. tripartita w micelach surfaktantów obserwowano przez 

monitorowanie zmian wielkości agregatów (tabela 32).  

 
Tabela 32. Rozmiary miceli oraz potencjały zeta 1% roztworów surfaktantów oraz 

ekstraktów z B. tripartita. PDI – indeks polidysperyjności. 
 

Rozmiar miceli Średni rozmiar  
cząstek [nm] PDI x 

[mV] 
przewodnictwo  

[mS/cm] 

NL5 16.1±0.2 0.23±0.01 -17.7±1.8 0.03 

L4P5 16.3±1.2 0.13±0.03 -8.0±0.9 0.05 

B2 67.6±5.5 0.26±0.01 -3.1±0.2 0.03 

NL5 MME 27700±2810 13.50±4.95 -1.3±0.4 2.34 

L4P5 MME 37.0±10.9 0.23±0.12 -1.2±0.4 2.06 

B2 MME 751±761 0.79±0.31 -1.6±0.2 2.09 
 

W przypadku 1% roztworów wodnych NL5 i L4P5 średnia wielkość miceli (około  

16 nm) i ich rozkład był zbliżony. Wartości potencjału zeta wskazują, że powierzchnia 
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miceli NL5 była najbardziej ujemnie naładowana, następnie L4P5 i na końcu B2,  

co dobrze koreluje z wartościami HLB tych środków powierzchniowo czynnych. Wyniki 

przedstawione w tabeli 32 wyraźnie wskazują, że solubilizowane polifenole zostały 

wbudowane w strukturę miceli środków powierzchniowo czynnych. Porównując 

właściwości miceli z roztworów wodnych surfaktantów i z ekstraktów micelarnych 

zaobserwowano wzrost wielkości agregatów oraz neutralizację ich powierzchni  

w przypadku ekstraktów. Najbardziej znaczący wzrost wielkości miceli odnotowano dla 

ekstraktów otrzymanych za pomocą roztworu NL5, gdzie po ekstrakcji flawonoidów 

rozmiar miceli NL5 wzrósł od 16 nm do 27 mikrometrów. Ekstrakty z L4P5 oraz B2 

pozostały układami nano-micelarnymi, z tym, że tylko ekstrakt L4P5 zachował 

monodyspersyjny rozkład wielkości cząstek. Koreluje to dobrze z jego najsłabszą 

zdolnością do solubilizacji polifenoli i najmniejszym wzrostem wielkości miceli. 

W celu zobrazowania zmian jakie zachodzą w roztworach surfaktantów w wyniku 

solubilizacji związków aktywnych oraz ich zatężania wykonano zdjęcia mikroskopowe 

analizowanych ekstraktów i koncentratów z B. tripartita (rys. 25–27). Z danych 

przedstawionych na rysunkach wynika, że wszystkie badane surfaktanty tworzą micele 

kuliste o rozmiarach od kilku do kilkunastu mikrometrów. Na zamieszczonych obrazach 

mikroskopowych wyraźnie widoczne jest, że ekstrahowane z B. tripartita związki są 

adsorbowane na micelach surfaktanów B2 i L4P5, zaś w przypadku NL5 

prawdopodobnie znajdują się również w ich wnętrzach.  
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Rysunek 25. Zdjęcia mikroskopowe ekstraktów (od góry: ekstrakt z zastosowaniem Rokanolu 

B2, następnie Rokanolu L4P5 i Rokanolu NL5). 
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Rysunek 26. Zdjęcia mikroskopowe koncentratów otrzymanych metodą ogrzewania powyżej 
punktu zmętnienia (od góry: ekstrakt za zastosowaniem Rokanolu B2, następnie Rokanolu 

L4P5 i Rokanolu NL5). 
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Rysunek 27. Zdjęcia mikroskopowe koncentratów otrzymanych metodą wysalania roztworem  

chlorku sodu (od góry: ekstrakt za zastosowaniem Rokanolu B2, następnie Rokanolu L4P5 
i Rokanolu NL5). 
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4.4.3.2. Badania dotyczące świeżego ziela uczepu trójlistnego. 
W celu zbadania wpływu sposobu przygotowania surowca na skład ekstraktu 

zanalizowano również ekstrakty micelarne otrzymane ze świeżego ziela uczepu 

trójlistnego z ekologicznej uprawy na Podlasiu w Polsce. 

Tabela 33. Charakterystyka ekstraktów z Bidens tripartite. 
 

Surfaktant Zawartość 
flawonoidówa 

[mg/dm3] 

Zawartość polifenolib  
[mg/dm3] 

Całkowita aktywność 
antyoksydacyjnac [%] 

NL5 MME 593.6 655.3 82 

L4P5 MME 710.7 713.2 86 

B2 MME 641.8 649.7 85 
a wyrażone jako luteolina, b wyrażone jako rutyna, c stopień inhibicji DPPH 

 
Tabela 34. Zawartość bioflawonoidów w ekstraktach z uczepu oznaczone metodą 

UPLC-MC-DAD (mg/dm3) 

Związek / Surfaktant zastosowany do 
ekstrakcji 

L4P5MME  B2MME NL5MME 

Stężenie [mg/dm3] 

kwas neochlorogenowy 9.1 0.45 0.77 

kwas kaftarowy 34.4 2.88 3.67 

kwas p-kumarynowochinowy 21.4 1.81 1.89 

kwas chlorogenowy 17.2 1.34 1.98 

kwas kryptochlorogenowy 6.2 0.34 0.46 

kwas 3,5 i 4,5-di-O-kawoilochinowy 0.7 1.2 0.7 

rutyna 3.7 4.1 3.5 

kwercetyna 6.4 3.9 7.2 

6,8-O-diglukozyd apigeniny 10.8 7.3 14.4 

3-O-ramnoglukozyd luteoliny 26.9 14.5 23.3 

3-O-glukozyd luteoliny 15.6 13.1 14.9 

3-O-glukuronid luteoliny 54.9 34.6 54.8 

6-O-ramnoglukozyd apigeniny 39.8 23.1 38.7 

diosmina 21.6 13.9 23.0 

6-O-glukuronid apigeniny 11.4 8.9 11.2 

luteolina 29.9 23.3 13.2 

ramnoglukozyd acetyny 56.7 34.6 56.2 

apigenina 28.1 15.0 21.2 

całkowite stężenie polifenoli 394.8 265.7 370 



 110 

W tabeli 33 przedstawiono wyniki analizy jakościowej ekstraktów ze świeżego 

ziela uczepu trójlistnego. Oznaczono zawartość wody w surowcu, która stanowiła  

90.6% wag. Wszystkie otrzymane ekstrakty wykazywały doskonałe właściwości 

antyutleniające.  W przeciwieństwie do ekstraktów otrzymanych z suchego ziela rośliny, 

w ekstraktach ze świeżego ziela zaobserwowano znacznie większe stężenia flawonoidów. 

Dla otrzymanych ekstraktów wykonano również chromatograficzną analizę 

ilościową (tabela 34). Otrzymane wyniki wykazały, że ekstrakty otrzymane ze świeżego 

surowca zawierają dużo więcej flawonoidów, w porównaniu z ekstraktami z szuszonego 

ziela. W przypadku ekstrakcji z użyciem 1% roztworu Rokanolu  L4P5 (PPG-4 Laureth-

5) w przypadku ekstrakcji suchego ziela uzyskano 430 mg/dm3 polifenoli podczas 

podczas gdy w przypadku  świeżej rośliny całkowite stężenie polifenoli w ekstrakcie 

wynosiło 394.8 mg/dm3. Podobnie w przypadku pozostałych ekstraktów: w ekstrakcie B2 

MME z suchego ziela stężenie polifenoli było równe 490 mg/dm3 a w ekstrakcie ze 

świeżej rośliny 265.7 mg/dm3 i odpowiednio w ekstrakcie NL5 MME z szuszonego 

uczepu 400g/dm3 a ze świeżego 370 mg/dm3. Szczególną uwagę zwraca duża zawartość 

luteoliny i jej pochodnych (tabela 34). 

 

Tabela 35. Charakterystyka ekstraktów micelarnych z 1% roztworem RB2 z Bidens 
tripartite. 

 
Część 
rośliny 

Zawartość 
wody [%] 

pH Zawartość 
flawonoidówa 

[mg/dm3] 

Zawartość 
flawonoidówb 

[mg/g]  
kwiaty 57.4 5.99 183.0 17.4 

2.98 56.0 5.3 

2.60 17.0 1.6 

2.39 0.0 0.0 

liście 72.9 5.87 750.0 57.2 

3.01 394.0 30.1 

2.67 361.0 27.6 

2.53 167.0 12.7 

łodygi 71.6 5.90 378.0 26.6 

3.09 156.0 11.0 

2.65 50.0 3.5 

2.46 5.0 0.3 
a wyrażone jako rutyna, b w przeliczeniu na suchą masę surowca 
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W kolejnym etapie badań dotyczących świeżego surowca postanowiono 

porównać zawartość substancji aktywnych w różnych częściach rośliny: kwiatach, 

liściach i łodygach rośliny. W procesie ekstrakcji micelarnej zastosowano 1% roztwór 

Rokanolu B2 w oparciu o wyniki analiz UPLC dla suchego ziela (tabela 27). 

 

Tabela 36. Charakterystyka ekstraktów micelarnych pozyskanych w procesie ekstrakcji 
za pomocą  1% roztworu RB2 z Bidens tripartite. 

 
 Zawartość flawonoidówa 

[mg/dm3] 
Zawartość flawonoidówb 

[mg/g] 
Masa soli [g] na 

200 cm3 ekstraktu 
NaCl NaHCO3 NaCl NaHCO3 

5.0 895 1377 1.4 2.2 

7.5 100 1392 0.2 2.3 

10.0 544 1517 0.9 2.6 

12.5 933 2017 1.6 3.4 
a wyrażone jako rutyna, b w przeliczeniu na suchą masę surowca 

Z danych zamieszczonych w tabeli 36 wynika, że NaHCO3 może być skutecznym 

medium w przygotowaniu koncentratów, nieco lepszym niż NaCl. 

	
4.4.4. Badania teoretyczne 

W procesie ekstrakcji micelarnej (MME) stosowane są najczęściej niejonowe 

środki powierzchniowo czynne, ze względu na niskie wartości krytycznego stężenia 

micelarnego (CMC) oraz najlepsze właściwości solubilizujące [180]. 

Dane literaturowe wskazują, że wodne roztwory micelarne mają zdolność 

rozpuszczania różnych substancji, które są nierozpuszczalne lub mają minimalną 

rozpuszczalność w wodzie. Przypuszcza się, że substancje polarne wbudowują się 

w strukturę miceli, podczas gdy związki niepolarne lokują się w hydrofobowym rdzeniu 

miceli. Powstałe w ten sposób agregaty mogą znacznie łatwiej penetrować przez 

półprzepuszczalne membrany, co może być ważne na przykład dla leków lub 

kosmetyków [154,185]. Otrzymane w pracy wyniki badań eksperymentalnych 

potwierdziły, że wodne roztwory środków powierzchniowo czynnych są skuteczne 

w ekstrakcji polifenoli oraz flawonoidów z materiału roślinnego. Ponadto wykazano, że 

surfaktanty niejonowe mogą mieć różną zdolność rozpuszczania związków aktywnych 

w zależności od struktury i charakteru środka powierzchniowo czynnego. W celu analizy 

zjawisk zachodzących w procesie agregacji surfaktantów jak i solubilizacji flawonoidów 
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w roztworze micelarnym wykonano badania teoretyczne z zastosowaniem metody 

dynamiki molekularnej. Opis badań podzielono na trzy fragmenty dotyczące mechanizmu 

solubilizacji, wpływu właściwości hydrofobowych polifenoli oraz wpływu właściwości 

hydrofilowo/lipofilowych surfaktantów. Pewnym ograniczeniem zastosowanej 

metodologii była konieczność stosowania modeli surfaktantów (stosowane w części 

eksperymentalnej związki to najczęściej mieszaniny) i przybliżeń (rozmiar pudełka 

symulacyjnego, krótki czas symulacji).  

 

4.4.4.1. Agregacja polioksyetylenowanych/polioksypropylenowanych 
alkoholi tłuszczowych w roztworach wodnych.  Solubilizacja narcyzyny 
w wodnym roztworze Rokanoli. 
 

W tej części pracy zastosowano dwa modele środków powierzchniowo czynnych: 

eter decylowy glikolu pentaetylenowego i eter dodecylowy glikolu 

tetraetylenopentapropylenowego (odpowiednio C9–11 Pareth-5: Rokanol NL5; RNL5 

i PPG-4 Laureth-5: Rokanol L4P5; RL4P5, rysunek 28 i 29). W pudełku symulacyjnym 

umieszczono odpowiednio 76 lub 68 cząsteczek surfaktantów, co odpowiada 

eksperymentalnym wartościom średniej liczby agregacji. Jako reprezentatywną dla 

flawonoidów wybrano cząsteczkę narcyzyny (5,7-dihydroksy-2-(4-hydroksy-3-

metoksyfenylo)-4-okso-4H-chromen-3-ylo 6-O-(6-deoksy-α-L-mannopiranozylo)-β-D-

glukopiranozyd, rysunek 31),  występującą w ekstrakcie z nagietka lekarskiego. 
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Rysunek 27. Wybrane punkty z trajektorii symulacji spontanicznej agregacji RNL5 (A) oraz 

RL4P5 (B) w roztworze wodnym. Przedstawiono strukturę startową z przypadkowo ułożonymi 
cząsteczkami surfaktantów oraz zdjęcia struktur po czasie potrzebnym do utworzenia miceli.  

W strukturach związków atomy węgla i tlenu zaznaczono odpowiednio w kolorze cyjan 
i czerwonym. Cząsteczki wody oraz atomy wodoru są nie widoczne na rysunkach [228]. 

 
Otrzymane wyniki obliczeń wskazują, że oba badane środki powierzchniowo 

czynne, tj. RNL5 i RL4P5, spontanicznie agregowały w roztworze wodnym (rysunki 27–

29).  W obu przypadkach postać zagregowana surfaktantów jest ich stanem 

termodynamicznie stabilnym w roztworze wodnym (rysunek 28A i 29A). W strukturze 

obu miceli można wyróżnić dwie warstwy. Wewnętrzna warstwa hydrofobowa, czyli 

tzw. warstwa palisadowa, składała się z wyprostowanych łańcuchów węglowodorowych 

surfaktantów, podczas gdy warstwę hydrofilową, tzw. warstwę Sterna, budowały 

zwinięte łańcuchów polieterowe. Micela C9–11 Pareth-5 była kulista, na co wskazuje 

wartość parametru centryczności e bliska 0 (rysunek 28C). Grubość warstwy 

hydrofobowej oszacowano na 9.6 Å (rysunek 28B), co jest wartością zbliżoną do długości 

łańcucha węglowodorowego w alkoholu decylowym (11.3 Å). Utworzona w wyniku 

symulacji micela PPG-4 Laureth-5 miała nieco wydłużony kształt oraz bardziej luźną 

strukturą wewnętrzną i szeroką warstwą hydrofilową (rysunek 29B, 29C). Dla obu 

surfaktantów, zjawisku agregacji towarzyszy stopniowy spadek stopnia hydratacji, co 

widać na przykład po zmianie ilości wiązań wodorowych (rysunek 28D, 29D). 

Potwierdza to znany fakt, że dominującą siłą napędową procesu agregacji surfaktantów 

są oddziaływania hydrofobowe. 

0ns 21ns 

0ns 50ns 

93Å 

131Å 

A 

B 
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Rysunek 28. (A) Zmiana całkowitej energii układu w trakcie 100ns symulacji agregacji RNL5 

w wodzie (B) Obliczona gęstość radialna względem środka miceli dla atomów łańcucha 
polieterowego (czerwona linia) i atomów łańcucha węglowodorowego RNL5 (szary) jak 

również dla cząsteczek wody (niebieska). (C) Obliczony promień żyracji agregatów surfaktantu 
(rg), całkowita wartość momentu bezwładności miceli (I) oraz centryczność (e = 1 - Imin/Iavg, Imin 

to moment bezwładności wzdłuż osi o najmniejszej wielkości, podczas gdy Iavg jest średnią 
wszystkich trzech momentów bezwładności. Wartości e = 0 zwykle odpowiada bardzo 

symetryczny kształt agregatu zbliżony do kuli, podczas gdy większe wartości e odpowiadają 
stopniowo coraz bardziej eliptycznym kształtom. Promień miceli obliczono jako rmic = rg

.(5/3)1/2, 
przy założeniu kulistego kształu miceli, a wartość rg to średni promień żyracji miceli. (D) 

Obliczona ilość wiązań wodorowych między cząsteczkami wody i surfaktantu w trakcie trwania 
symulacji. Eterowy atom tlenu RNL5 był zawsze akceptorem wiązań wodorowych, podczas gdy 

grupa hydroksylowa mogła być zarówno akceptorem jak i donorem. (E) Zoptymalizowana 
metodą DFT struktura modelu RNL5, z obliczonymi charakterystycznymi odległościami 

międzyatomowymi [228]. 
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Rysunek 29. (A) Zmiana całkowitej energii układu w trakcie 100ns symulacji agregacji RL4P5 

w wodzie (B) Obliczona gęstość radialna względem środka miceli dla atomów łańcucha 
poliglikolu etylenowego (pomarańczowa linia), atomów łańcucha poliglikolu propylenowego 
(czerwona) i atomów łańcucha węglowodorowego RL4P5 (szary) jak również dla cząsteczek 

wody (niebieska). (C) Obliczony promień żyracji agregatów surfaktantu (rg), całkowita wartość 
momentu bezwładności miceli (I) oraz centryczność (e). Promień miceli obliczono jako rmic = 
rg

.(5/3)1/2, przy założeniu kulistego kształtu miceli. (D) Obliczona ilość wiązań wodorowych 
między cząsteczkami wody i surfaktantu w trakcie trwania symulacji. (E) Zoptymalizowana 

metodą DFT struktura modelu RL4P5, z obliczonymi charakterystycznymi odległościami 
międzyatomowymi [228]. 
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W drugim etapie przeprowadzono symulacje solubilizacji jednej cząsteczki 

narcyzyny w roztworach micelarnych. Wyniki wskazują, że mechanizm solubilizacji 

narcyzyny składa się z trzech etapów: stosunkowo wolnej dyfuzji cząsteczki flawonoidu 

do granicy faz woda-surfaktant, adsorbcji na powierzchni miceli, oraz w stosunkowo 

krótkim czasie, wbudowania się narcyzyny w warstwę Sterna miceli RNL5 (rysunek 30– 

32). W takim stanie układ pozostaje do końca symulacji. Struktura miceli mieszanej 

stabilizowana jest wiązaniami wodorowymi utworzonymi między wodorami grup 

hydroksylowych części flawonowej narcyzyny a tlenami eterowymi surfaktantu 

(maksymalnie 5, rysunek 31 i 32D). Ponadto po około 27 ns symulacji, czyli w momencie 

adsorbcji, zaobserwowano spadek stopnia uwodnienia narcyzyny (rysunek 32D). 

Sugeruje to, podobnie jak dla samej agregacji surfaktantów, że proces solubilizacji 

narcyzyny determinowany jest również oddziaływaniami o charakterze hydrofobowym. 

W przypadku miceli RL4P5 żadna z trzech przeprowadzonych symulacji, jak również 

próba wydłużenia czasu do 250 ns nie dała w rezultacie zaadsorbowanej struktury 

flawonoidu. Przyczyną tego prawdopodobnie był zbyt polarny (hydrofilowy) charakter 

łańcucha polieterowego, aby wymusić dyfuzję narcyzyny do powierzni miceli w trakcie 

trwania symulacji. Może to być jeden z powodów, dla których w badaniach 

eksperymentalnych stężenie narcyzyny było dwukrotnie wyższe dla roztworu RNL5 

w porównaniu do RL4P5. 

Mimo tego, że spośród Rokanoli to RNL5 charakteryzował się najwyższą 

wartością współczynnika HLB, to jak wykazano w symulacjach dynamicznych, 

stosunkowo cienka warstwa hydrofilowa oraz brak rozgałęzionego łańcucha 

polieterowego tego środka powierzchniowo czynnego sprzyjała szybkiej solubilizacji 

flawonoidów. Dlatego prawdopodobnie nie tylko wzajemny stosunek masowy obu części 

surfaktantu (czyli HLB), ale również budowa samej części hydrofilowej mają wpływ na 

wydajność ekstrakcji. 
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Rysunek 30. Wybrane punkty z trajektorii symulacji spontanicznej solubilizacji jednej 

cząsteczki narcyzyny (zielony) w roztworze wodnym RNL5 (czerwony). Przedstawiono 
strukturę startową ze swobodnie zawieszoną w wodzie cząsteczką narcyzyny oraz zdjęcie po 

czasie, w którym nastąpiło utworzenia miceli mieszanej. Cząsteczki wody oraz atomy wodoru 
są nie widoczne na rysunkach [228]. 

 

 
Rysunek 31. Micela zbudowana z 76 cząsteczek RNL5 z zaadsorbowaną cząsteczką narcyzyny 
(żółta). Na rysunku (A) przedstawiono powierzchnię miceli w kolorze piaskowym (obliczona 

jako powierzchnia Connolly). Cząsteczki wody są niewidoczne. (B) Sposób wiązania narcyzyny 
na powierzchni miceli RNL5. Widoczne są cząsteczki wody (niebieskie kule) i surfaktanta 

(piaskowe pałeczki) zaangażowane w wiązanie flawonoidu. Atomy wodoru i pozostałe 
cząsteczki wody i surfaktantu są niewidoczne. Wiązania wodorowe zaznaczono żółtą 

przerywaną linią [228]. 

 

0ns 

81Å 

27ns 
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Rysunek 32. A) Zmiana całkowitej energii układu w trakcie 100ns symulacji (B) Obliczona 
gęstość radialna względem środka miceli dla cząsteczki narcyzyny (żółta linia), dla atomów 
łańcucha poliglikolu etylenowego (linia przerywana) i atomów łańcucha węglowodorowego 
RNL5 (szary) jak również dla cząsteczek wody (niebieska). (C) Obliczony promień żyracji 

agregatów (rg), całkowita wartość momentu bezwładności miceli mieszanej (I) oraz jej 
centryczność (e). Promień miceli obliczono jako rmic = rg

.(5/3)1/2, przy założeniu kulistego 
kształu miceli. (D) Obliczona ilość wiązań wodorowych między cząsteczkami wody 

i surfaktantu (pomarańczowa linia), pomiędzy narcyzyną i wodą (niebieska) oraz narcyzyną 
i surfaktantem (zielona) w trakcie trwania symulacji. (E) Zoptymalizowana metodą DFT 

struktura modelu narcyzyny [228]. 
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4.4.4.2. Wpływ właściwości hydrofobowych polifenoli na proces ich 
solubilizacji w wodnym roztworze surfaktantu. 

W celu zbadania wpływu hydrofobowości polifenoli na ich solubilizację w wodnym 

roztworze surfaktantów przeprowadzono serię symulacji metodą dynamiki molekularnej. 

Do badań teoretycznych wytypowano 7-O-glukozyd luteoliny (LG; logP=-1.42) oraz 

kwas 3,5-O-dikawoilochinowy (DA; logP=3.20) jako przedstawicieli biopolifenoli 

obecnych w ekstraktach z uczepu trójlistnego. Symulowanym surfaktantem był 

Rokanol® NL5 (RNL5), którego micela zbudowana z 76 cząsteczek została utworzona 

w poprzedniej części badań.  

Wyniki badań teoretycznych dowiodły, że w procesie solubilizacji polifenole zostają 

wbudowane w warstwę Sterna miceli. Dla obu związków adsorbcja zaszła w stosunkowo 

krótkim czasie, odpowiednio około 12 lub 22 ns dla DA i LG. Układ miceli mieszanych, 

podobnie jak w powyższych badaniach dla narcyzyny, był układem termodynamicznie 

stabilnym oraz energetycznie korzystniejszym w porównaniu do zhydratowanych 

polifenoli (rysunek 34). Mechanizm solubilizacji okazał się być taki sam jak dla 

narcyzyny, czyli składał się z trzech etapów: powolnej dyfuzji w kierunku powierzchni 

miceli, następnie adsorpcji i stosunkowo szybkiej inkorporacji w miceli. Analiza gęstości 

radialnej oraz wizualna ocena otrzymanych struktur (rysunek 33 i 34A) wskazuje, że 

konformacja obu związków w miejscu wiązania w miceli została wymuszona, przede 

wszystkim, przez silną hydratację odpowiednio ugrupowania glukozy dla LG lub kwasu 

chinowego dla DA. Badane polifenole mają więc częściowo charakter amfifilowy,  

a ponieważ różnią się strukturalnie to ich sposób wiązania w miceli jest nieco inny. Kwas 

dikawoilochinowy układa się bliżej powierzchni zewnętrznej miceli, płasko i prostopadle 

do hydrofobowych łańcuchów środka powierzchniowo czynnego. W przypadku 

glukozydu luteoliny, większa asymetria cząsteczki pozwoliła na głębsze wniknięcie jej 

części aglikonowej w kierunku środka miceli. Mimo tego, w obu przypadkach mieszane 

micele mają ten sam rozmiar (średnica około 2.5 nm, rysunek 28A). Zaobserwowany brak 

wzrostu wielkości miceli w stosunku do jej początkowej wielkości, w połączeniu 

z wynikami DLS sugerują, że micele surfaktantów w trakcie procesu MME mogą 

wchłaniać wiele aktywnych cząsteczek oraz łączyć się. Wzrost rozmiarów miceli będzie 

jednak czynnikiem destabilizującym układ. 

Wchłonięcie polifenoli przez micele musi następować kosztem ich solwatacji, co jest 

widoczne na wykresach ilustrujących zmianę liczby wiązań wodorowych oraz zmianę 

energii oddziaływania między składnikami roztworów w trakcie symulacji (rysunek 34C 
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i 34D). Spośród dwóch badanych związków to kwas dikawoilochinowe był mocniej 

wiązany z micelą. Ponadto, uzyskane wyniki sugerują głównie dyspersyjny charakter 

oddziaływań polifenol-micela, ze względu na wyższą wartość energii Lennarda-Jonesa 

(rysunek 34 D). Wskazuje to, że główne siły odpowiedzialne za stabilizowanie układów 

mają dominujący charakter hydrofobowy. Nie można jednak pominąć roli oddziaływań 

elektrostatycznych, zwłaszcza w przypadku solubilizacji flawonoidów. Wyniki symulacji 

MD wskazały również, że nie ma bezpośredniego związku między szacowaną wartością 

logP polifenoli, a strukturą utworzonych miceli mieszanych. 

 

 
Rysunek 33. Sposób wiązania glukozydu luteoliny (A) kwasu dikawoilochinowego (B)  na 

powierzchni miceli RNL5. 
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Rysunek 34. (A) Obliczone względem środka miceli wartości liczby gęstości dla cząsteczek 
polifenoli (GL–zielona linia, DA–fioletowa linia), dla czasteczek surfaktanta (szara) oraz dla 

wody (niebieska). (B) Obliczony promień żyracji (rg) oraz parameter centryczności (e). 
Promienie miceli obliczono ze wzoru na kulę rmic = rg . (5/3)1/2.(D) Całkowita ilość wiązań 

wodorowych między czasteczkami wody i surfaktanta (szara linia), między polifenolami i wodą 
(GL–niebieska, DA–pomarańczowa) oraz między polifenolami a micelą (GL–zielona, DA–

fioltewa). (E) Zmiana energii oddziaływania między składnikami roztworów w trakcie 
symulacji. 
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4.4.4.3. Wpływ ilości grup oksyetylenowych w strukturze surfaktanta na 
proces agregacji oraz solubilizacji glukozydu luteoliny. 

W celu oceny wpływu ilości grup oksyetylenowych w strukturze surfaktantów na 

proces solubilizacji flawonoidów przeprowadzono badania teoretyczne z zastosowaniem 

metody dynamiki molekularnej. Do badań wybrano pięć modeli pochodnych 

oksyetylenowanego alkoholu decylowego (tabela 37) różniących się hydrobowością 

w dość szerokim zakresie. Na rynku dostępny jest jedynie C10E5 (Rokanol NL5). Na 

podstawie wartości wskaźników HLB, pierwszy związek należy zaliczyć do emulgatorów 

typu W/O, dwa kolejne można uznać za emulgatory typu O/W, podczas gdy trzy ostatnie 

można skategoryzowyć jako solubilizatory. 

 

Tabela 37. Struktura badanych modeli surfaktantów. Obliczone wskaźniki HLBa. 
 

Model surfaktantu oznaczenie HLBChemAxon HLBGriffin HLBDavis 

C10H21OC2H4OH C10E1 5.97 6.04 5.92 

C10H21(OC2H4)3OH C10E3 9.22 10.27 8.52 

C10H21(OC2H4)5OH C10E5 11.69 12.54 11.22 

C10H21(OC2H4)7OH C10E7 13.81 13.95 13.72 

C10H21(OC2H4)10OH C10E10 16.69 15.28 17.62 

C10H21(OC2H4)10OH C10E15 21.10 16.55 24.13 
a Do obliczeń zastosowano program z pakietu InstanJChem firmy ChemAxon 

 
 Badania teoretyczne przeprowadzono w dwóch etapach. Na wstępie wykonano 

szereg symulacji agregacji związków w roztworze wodnym. Na podstawie danych 

eksperymentalnych dla tej klasy związków, ilość cząsteczek surfaktantów w pudełku 

symulacyjnym ustalono na 50. Wyniki wskazują, że wszystkie modelowe związki 

agregują w wodzie, z tym, że związek C10E15 jest zbyt hydrofilowy, aby utworzyć 

pojedyńczą micelę zbudowaną z 50 cząsteczek, dlatego pominięto go w analizie. 

Naturalnie rozmiar otrzymanych agregatów rośnie wraz ze zwiększaniem liczby 

segmentów oksyetylenu (rysunek 35A). Jeszcze szybciej wzrasta powierzchnia micel 

(rysunek 35B). Dla otrzymanych pojedynczych agregatów obliczono również parametr 

centryczności (obliczony na podstawie momentów bezwładności agregatów wzdłuż 

trzech osi głównych). Parametr ten określa sferyczność miceli i przyjmuje wartości 

bliskie zeru dla miceli kulistej. Wszystkie otrzymane micele są micelami sferycznymi. 

Ostatnie badania dowodzą, że centryczność miceli może być teoretycznym wskaźnikiem 
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stabilności roztworu koloidalnego [230]. Na podstawie obliczonych wartości można 

przypuszczać, że stabilność roztworów wodnych tych surfaktantów powinna rosnąć 

w szeregu wzrastającej masy cząsteczkowej. 

 

 

 
 

Rysunek 35. Charakterystyka miceli modelowych surfaktantów. (A) Zależność promienia 
miceli oraz promienia rdzenia hydrofobowego miceli od ilości grup oksyetylenowych. (B) 

Zależność centryczności miceli w funcji ilości grup oksyetylenowych surfaktanta (C) Zależność 
oszcowanej wielkości powierzchni zewnętrznej miceli, obliczona jako powierzchnia dostępna 

dla rozpuszczalnika (SASA, Solvent Accessible Surface Area). 
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 W drugim etapie badań przeprowadzono szereg symulacji solubilizacji glukozydu 

luteoliny w roztworach micelarnych modelowych surfaktantów. Oprócz związku 

pierwszego, najbardziej hydrofobowego, dla wszystkich surfaktantów w trakcie trwania 

symulacji nastąpiła samorzutna adsorbcja flawonoidu na powierzchni miceli i następnie 

utworzyła się pojedyńcza micela mieszana. W celu charakterystyki badanych układów 

obliczono eneregie oddziaływania pomiędzy glukozydem luteoliny i micelami oraz 

obliczono liczbę tworzących się w tych kompleksach wiązań wodorowych jak również 

spadek stopnia hydratacji glukozydu luteoliny w wyniku adsorbcji (rysunek 36). Wyniki 

wskazują, że energia stabilizacji kompleksu micela-flawonoid wyraźnie maleje 

(stabilność rośnie) wraz ze wzrostem hydrofilowości surfaktantów, osiągając minimum 

przy siedmiu grupach oksyetylenowych w strukturze surfaktantu. Najbardziej 

hydrofilowy wśród badanych surfaktantów tworzy mniej stabilne kompleksy.  Warto 

zauważyć, że obie składowe energii, czyli energia dyspersyjna i elektrostatyczna, rosną, 

jednak główny wkład w całkowitą wartość energii ma składowa dyspersyjna. Wyniki te 

potwierdzają, że główną siłą napędową solubilizacji flawonoidów są oddziaływania 

hydrofobowe. Wskazuje na to również mała liczba wiązań wodorowych tworzących się 

pomiędzy glukozydem a micelą. Ponadto, wbudowaniu glukozydu luteoliny w strukturę 

miceli towarzyszy wyraźny spadek stopnia hydratacji, który jest tym większy im bardziej 

hydrofilowy surfaktant. Podobnie jak w przypadku krzywej energii, zaobserwowano 

minimum przy siedmiu grupach oksyetylenowych. 

 
Rysunek 36. (A) Średnia energia oddziaływania obliczona pomiędzy glukozydem luteoliny  

a surfaktantem w funkcji liczby grup oksyetylenowych w surfaktancie (B) Zmiana średniego 
stopienia hydratacji glukozydu luteoliny oraz średniej liczby wiązań wodorowych między 

glukozydem luteoliny a surafaktantem wraz ze wzrostem liczby grup oksyetylenowych 
w surfaktancie. 
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Na podstawie powyższych wyników badań teoretycznych można przypuszczać, 

że najlepszym medium ektrakcyjnym powinien być hipotetyczny związek 

C10H21(OC2H4)7OH. Ponadto, obserwacje te są spójne z wynikiami badań 

eksperymentalnych, gdzie surfaktanty bardziej hydrofilowe jak Rokanol®NL5 okazały 

się być lepszymi eluentami. 

 

4.4.5. Opracowanie receptur kosmetycznych. 

W końcowym etapie pracy spośród otrzymanych ekstraktów z uczepu 

trójlistkowego wybrano ekstrakty, które zastosowano jako źródła substancji aktywnych 

do preparatów kosmetycznych dedykowanych skórze wrażliwej i atopowej.  

Opracowano recepturę preparatu kosmetycznego z wybranym ekstraktem 

micelarnym oraz dla porównania z ekstraktem wodnym i próbkę bez ekstraktu. 

Dodatkowo przygotowano recepturę, podobną do dostępnych na rynku preparatów na 

AZS zawierającą olej parafinowy. Skuteczność preparatów oceniono w oparciu o ich 

właściwości antyutleniające, fizykochemiczne i użytkowe, przeprowadzając wstępne 

badania na grupie probantów ze skórą skłonną do atopii.  

Przygotowano 4 emulsje, receptury przedsatwiono w tabeli 16, przeznaczone do 

pielęgnacji skóry atopowej. Stosunek fazy objętościowej wodnej do olejowej w każdym 

kremie był taki sam. Do kremu E1 zamiast wody dodano ekstrakt wodny z uczepu 

trójlistnego a do kremu E2 – ekstrakt micelarny (NL5 MME) z uczepu trójlistnego. Krem 

E3 stanowił bazę z ceramidami. Natomiast krem E4 stanowił bazę bez składników 

aktywnych. Dla opracowanych produktów przeprowadzono analizę właściwości 

fizykochemicznych i użytkowych. Wyniki badań zestawiono w  tabeli 38. 
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Tabela 38. Wyniki badań fizykochemicznych emulsji pielęgnacyjnych przeznaczonych 
dla skóry atopowej: E1–baza z ekstraktem wodnym i składnikami aktywnymi, E2–baza 

z ekstraktem micelarnym i składnikami aktywnymi, E3–baza ze składnikami 
aktywnymi, E4–baza. 

 
Rodzaj badania E1 E2 E3 E4 

Wygląd 
jednolita 
emulsja 

jednolita 
emulsja 

jednolita 
emulsja 

jednolita 
emulsja 

Barwa jasnożółta jasnożółta jasnożółta biała 

Zapach naturalny naturalny naturalny naturalny 

pH 5.60 5.82 6.00 6.18 

Typ emulsji O/W O/W O/W O/W 

Stabilność Stabilna Stabilna Stabilna Stabilna 

 

Otrzymano 4 emulsje kosmetyczne, których stabilność potwierdzono za pomocą 

testu wirówkowego oraz temperaturowego. Preparaty E1, E2 i E3 miały jasnożółte 

zabarwienie wynikające z obecności nierafinowanego oleju z pestek dzikiej róży, 

natomiast preparat E4 ze względu na zawartość jedynego w tej recepturze oleju 

parafinowego miał barwę białą. Biorąc pod uwagę wrażliwość skóry atopowej, 

w opracowanych recepturach nie uwzględniono potencjalnie alergizujących środków 

zapachowych. Lekko wyczuwalny zapach we wszystkich emulsjach pochodził od 

nierafinowanego masła shea oraz wosku pszczelego. Wartości pH otrzymanych 

preparatów,  były lekko kwaśne – zgodne z naturalnym odczynem skóry.  

Właściwości reologiczne emulsji określono na podstawie sporządzonych 

krzywych lepkości i płynięcia przedstawionych na rysunkach (rys. 36 i 37). 
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Rysunek 36. Krzywe lepkości emulsji pielęgnacyjnych. 

 

 
Rysunek 37. Krzywe lepkości emulsji pielęgnacyjnych. 

 
Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że wszystkie emulsje są 

cieczami pseudoplastycznymi, nienewtonowskimi, rozrzedzanymi ścinaniem. Przebieg 

krzywych lepkości wszystkich produktów jest zbliżony. Największą lepkością 

charakteryzuje się emulsja E2 (emulsja II), a najmniejszą – E1 (emulsja I). Skład obydwu 

preparatów jest bardzo podobny. Różnicą jest jedynie rodzaj zastosowanego ekstraktu 

z uczepu trójlistnego. Z tego wynika, że ekstrakt micelarny powoduje wzrost lepkości 

otrzymanego preparatu, natomiast ekstrakt wodny przyczynia się do jej obniżenia.  

Na właściwości użytkowe preparatów w dużym stopniu ma wpływ granica 

płynięcia. Najwyższą jej wartość wykazała emulsja IV (E4) z dodatkiem oleju 

parafinowego. Wartości granic płynięcia pozostałych kremów były do siebie zbliżone, 

0

20

40

60

80

100

0 100 200 300 400 500Le
pk

oś
ć d

yn
am

icz
na

[P
a*

s]

Szybkość ścinania [1/s]

Krzywe lepkości

Emulsja I

Emulsja II

Emulsja III

Emulsja IV

0

100

200

300

400

500

600

0 100 200 300 400 500 600

Na
pr

ęż
en

ie
 st

yc
zn

e 
[P

a]

Szybkość ścinania [1/s]

Krzywe płynięcia

Emulsja I

Emulsja II

Emulsja III

Emulsja IV



 128 

odpowiednio. Można zatem wnioskować, że będą miały one lżejszą konsystencję od 

kremu IV (E4) co ułatwi ich rozprowadzanie na skórze.  

 Efektywność działania opracowanych receptur zbadano na grupie probantów ze 

stwierdzonym atopowym zapaleniem skóry. Przed rozdaniem próbek probantom, 

sprawdzono czystość mikrobiologiczną preparatów stosując test Microcount Duo firmy 

Schulke. Potwierdzono również dobre właściwosci dermatologiczne (brak 

cytotoksyczności) zastosowanego w recepturach ekstraktu. Badania przeprowadzono 

stosując  model naskórka EpiDerm® (Mattek). Na podstawie spektrofotometrycznych 

pomiarów badanych roztworów stwierdzono, że stopień przeżywalności komórek po 

inkubacji w roztworach badanych związków jest bardzo wysoki. Jako kontrolę 

pozytywną zastosowano 5% roztwór laurylosiarczanu sodu (SLS), natomiast jako 

kontrolę negatywną roztwór buforu fosforanowego. Oceny żywotności komórek 

dokonano w stosunku do kontroli negatywnej (100% żywych komórek). Potencjał 

drażniący dla kontroli pozytywnej wynosił 25% (wysoce drażniący), natomiast dla 

ekstraktu 74%. W teście każdy wynik powyżej 50% oznacza brak cytotoksyczności. 

Uzyskane wartości pozwalają stwierdzić, że badany ekstrakt nie wykazuje działania 

drażniącego w stosunku do komórek naskórka. 

Analiza wyników badań aparaturowych nie należała do najłatwiejszych, 

z powodu indywidualnego podejścia każdego z probantów. Nie jest powiedziane, że jeśli 

dany krem pozytywnie wpłynie na stan skóry jednej osoby, to będzie w ten sam sposób 

oddziaływał na resztę. Przebieg choroby jaką jest atopowe zapalenie skóry może być 

różnoraki. Czasami wystarczy dbać o codzienną pielęgnację, aby zachować skórę 

w zadowalającej formie, innym razem preparaty pielęgnacyjne nie wystarczają 

i konieczne jest zastosowanie substancji leczniczych. Ekspozycja na czynniki 

środowiskowe (promieniowanie słoneczne, wysoka temperatura, wilgotność/ suchość 

powietrza, spaliny), czynniki żywieniowe, warunki sanitarne również ma ogromny 

wpływ na zaostrzenie lub załagodzenie występujących zmian skórnych. 

Na podstawie zdjęć wykonanych przed i po stosowaniu kremów, można 

stwierdzić, że każdy z przygotowanych preparatów przyczynił się do poprawy stanu 

skóry. W tabeli zestawiono zdjęcia skóry wybranych probantów, aby przedstawić wpływ 

zaprojektowanych kremów na wygląd zewnętrzny skóry. 
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Rysunek 38. Analiza wyglądu zewnętrznego skóry przed (zdjęcia z lewej strony) i po 

zastosowaniu kremów pielęgnacyjnych z ekstraktem zuczepu (zdjęcia po prawej stronie). 
 

Z zamieszczonych powyżej zdjęć widać, że opracowane kosmetyki pozytywnie 

wpływają na poprawę wyglądu zewnętrznego skóry. Objawia się to zmniejszeniem 

zaczerwień, przebarwień oraz łuszczącego się naskórka.  

Na rysunku 39 przedstawiono analizę pozostałych parametrów skóry przed i po 

stosowaniu badanych emulsji. Wszystkie otrzymane preparaty przyczyniły się do 

widocznej poprawy wyglądu zewnętrznego skóry ze zmianami atopowymi. Emulsje 

z ekstraktami roślinnymi wykazały bardziej efektywne działanie nawilżające  

u wszystkich badanych probantów. W przeciwieństwie do bazy emulsji z olejem 

parafinowym, stosowane emulsje z ekstraktami z uczepu już po 10 dniach stosowania 



 130 

wpływają na zmniejszenie ilości porów skóry i przyczyniają się do poprawy nawilżenia 

skóry.  

   

   
Rysunek 39. Efekty pielęgnacji skóry za pomocą czterech emulsji. 

 

Bardzo istotnym badaniem wykonanym dla wszystkich 4 emulsji było badanie 

właściwości antyutleniających (rys.40). Wiadomo, że antyoksydanty pochodzenia 

naturalnego mają nieocenione znaczenie w walce z wolnymi rodnikami, które zaburzają 

funkcję obronną skóry, niszczą cement międzykomórkowy, włókna kolagenowe 

i elastynowe. Dlatego w przypadku skóry atopowej niezbędna jest jej ochrona poprzez 

stosowanie preparatów zawierających naturalne, niealergizujące surowce pochodzenia 

roslinnego o bardzo dobrych właściwościach antyutleniających. 
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Rysunek 40. Wyniki badania właściwości antyoksydacyjnych sporządzonych emulsji. 
 

Jak wynika z przedstawionych na rysunku 40 danych opracowane kremy 

wykazywały właściwości antyoksydacyjne. Jest to związane z zastosowaniem w każdej 

z receptur wysokiej jakości składników olejowych, nierafinowanych, posiadających 

w swoim składzie frakcje niezmydlane – bogate źródło flawonoidów, garbników oraz 

witamin. Za sprawą wysokiej zawartości antyutleniaczy zawartych w ekstrakcie z uczepu 

trójlistnego kremy E1 oraz E2 wykazały najwyższe właściwości przeciwutleniające. 

Emulsja E2, zawierająca ekstrakt micelarny (NL5 MME) wykazywała silne właściwości 

antyutleniające (62%), prawie dwukrotnie większe niż emulsja bazowa bez ekstraktu 3 

(32%). 

 

5. Podsumowanie wyników 
Alternatywą dla tradycyjnych metod otrzymywania ekstraktów z surowców 

naturalnych jest ekstrakcja wspomagana ultradźwiękami, ekstrakcja wspomagana 

mikrofalami, ekstrakcja z zastosowaniem płynów w stanie nadkrytycznym (np. CO2), 

ekstrakcja enzymatyczna czy ekstrakcja micelarna. Ekstrakcja wspomagana micelarnie 

(MME – Micelar Mediated Extraction) polega na zastosowaniu wodnego roztworu 

związku powierzchniowo czynnego jako rozpuszczalnika w procesie ekstrakcji. Budowa 

micel, których wnętrze posiada właściwości hydrofobowe z powodzeniem umożliwia 

solubilizację pożądanego składnika. Sposób ten ułatwia tworzenie agregatów, które 
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z łatwością będą przenikać przez błony półprzepuszczalne (np. błony komórkowe), dzięki 

czemu uzyskany produkt może być bezpiecznie zastosowany jako składnik kosmetyków 

lub farmaceutyków. Ekstrakty roślinne uzyskane w klasyczny sposób, za pomocą 

polarnych rozpuszczalników, jak np.: alkohole C1-C4, glikol propylenowy, aceton, octan 

etylu oraz ich mieszaniny, istotnie różnią się składem i wpływem na organizm ludzki od 

ekstraktu z tego samego surowca roślinnego, pozyskanego za pomocą ekstrakcji 

wspomaganej micelarnie (MME). Poza tym, rozpuszczalniki organiczne stosowane 

podczas tradycyjnej ekstrakcji pozwalają wymywać z surowca wszystkie substancje 

aktywne, nawet te niepożądane, przez co tak otrzymane ekstrakty mogą dodatkowo 

podrażniać wrażliwą skórę. Zastosowana w pracy metoda ekstrakcji przez użycie 

roztworów związków powierzchniowo czynnych pozwala na wyeliminowanie 

konieczności stosowania toksycznych rozpuszczalników organicznych. Metoda ta oparta 

jest na zasadach „Zielonej Chemii”. Pod względem ekonomicznym jest tania i bardzo 

skuteczna. Prowadzi do otrzymania dużych stężeń produktów końcowych oraz może 

zminimalizować straty analitu.  Czystość metody, niska temperatura obróbki surowca 

(25oC) sprawiają, że w konsekwencji otrzymuje się ekstrakty roślinne wysokiej jakości, 

bogate w  substancje, które można bezpiecznie stosować w żywności, farmacji czy 

kosmetykach.  

Z przeglądu literatury wynika, że obecnie brak jest innych metod jednocześnie 

skutecznego i bezpiecznego otrzymywania naturalnych ekstraktów z uczepu trójlistnego, 

bogatych w bioflawonoidy. Ponieważ związki te są wrażliwe na zmiany temperatury 

i światło, często ich wydzielenie z ekstraktów otrzymywanych znanymi metodami, 

powoduje utratę ich właściwości. Dopiero ekstrakcja micelarna uczepu, pozwala na 

uzyskanie z dużą selektywnością ekstraktu zawierającego mieszaninę substancji 

aktywnych (bioflawonoidów), co czyni go cennym składnikiem preparatów 

pielęgnacyjnych, odżywczych, regenerujących i ochronnych dla skóry. Metoda ta 

pozwala na selektywne pozyskiwanie substancji aktywnych, przy użyciu bezpiecznych, 

nietoksycznych surfaktantów. Oprócz wysokiej jakości i czystości ekstraktów 

pozyskanych tą metodą, wśród zalet należy wymienić niski koszt procesu i możliwość 

zatężania solubilizatu. Ze względu na niskie temperatury zmętnienia surfaktantów proces 

jest niskoenergetyczny. Zastosowane w ekstrakcji surfaktanty mogą stanowić 

jednocześnie emulgator lub koemulgator w kosmetyku, mogą więc być dodane do 

formulacji bez konieczności ich usuwania z ekstraktów, stąd proces MME jest metodą 

bezodpadową. 
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W pracy badano ekstrakty z trzech surowców roślinnych o potencjalnym 

zastosowaniu w pielęgnacji skóry z atopowym zapaleniem skóry. Badano ekstrakty  

z kwiatów czarnego bzu, nagietka lekarskiego, jednak ze względu na małą popularność, 

innowacyjność a przede wszystkim doskonałe właściwości, szczególną uwagę 

poświęcono zielu uczepu trójlistnego (Bidens tripartita). Uczep jest rośliną zawierającą 

duże ilości związków fenolowych, w tym flawonoidów, kwasów fenolowych, tanin 

i kumaryn [107,138]. Ekstrakty z uczepu trójlistnego charakteryzują się bardzo dużą 

aktywnością antyutleniającą, wykazują działanie przeciwzapalne, antyseptyczne, 

odżywcze i regenerujące dla skóry, ponadto łagodzi podrażnienia i przyspiesza gojenie 

ran [136,140]. Roślina ceniona jest także za właściwości ściągające oraz znakomite 

działanie na popękane naczynia krwionośne [141]. Dzięki swoim właściwościom ekstrakt 

z Bidens tripartita mógłby znaleźć zastosowanie  w pielęgnacji czy leczeniu skóry 

atopowej. 

Atopowe zapalenie skóry (AZS) uważane jest obecnie za chorobę cywilizacyjną, 

wywołuje intensywny świąd i stan zapalny skóry. Uważa się, że patomechanizm 

uszkodzenia bariery naskórkowej w atopowym zapaleniu skóry, polega na mutacji genu 

zwanego naskórkowym kompleksem różnicowania, a zwłaszcza zaburzenia ekspresji 

genu filagryny znajdującego się na krótkim ramieniu chromosomu 1. Leczenie 

atopowego zapalenia skóry obejmuje profilaktykę, leczenie miejscowe i leczenie ogólne 

[19]. W codziennej pielęgnacji skóry atopowej ważne jest, by używać preparatów 

przeznaczonych specjalnie do potrzeb tego typu skóry. Należy stosować produkty, które 

mają jak najprostszy skład (duża liczba różnych surowców zwiększa ryzyko pojawienia 

się odczynów alergicznych na skórze), nie zawierają potencjalnych alergenów 

(barwników, substancji zapachowych, konserwantów czy niektórych podłoży kremów). 

W pracy do przygotowania ekstraktów micelarnych z uczepu trójlistnego (Bidens 

tripartita) zastosowano metodę ekstrakcji wspomaganej micelarnie, która pozwala na 

selektywne izolowanie bioflawonoidów, przy zastosowaniu łagodnych dla skóry, 

bezpiecznych, nietoksycznych rozpuszczalników (1% roztwory wodne niejonowych 

surfaktantów). W otrzymanych ekstraktach micelarnych zidentyfikowano, za pomocą 

wysokosprawnej chromatografii cieczowej (UPLC) około dwudziestu związków z grupy 

polifenoli, głównie kwas chlorogenowy, kwas kaftarowy i jego pochodne,  

a także 7-O-glukozyd luteoliny i luteolinę. Natomiast porównując skład ekstraktu 

wodnego z uczepu trójlistnego, uzyskanego metodą klasycznej ekstrakcji, stwierdzono 

w nim brak luteoliny i 3 razy mniejszą ilość glukozydu luteoliny. Ze względu na 
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możliwość przeniesienia na większą skalę technologii, pomimo bogatego składu 

flawonoidowego w świeżym zielu uczepu, do przygotowania ekstraktów bezpośrednio 

zastosowanych jako źródło substancji aktywnej w recepturach kosmetyków emulsyjnych 

wybrano suche ziele.  

Oznaczono również właściwości antyutleniające ekstraktów otrzymanych metodą 

micelarną i klasyczną. Do oceny aktywności antyoksydacyjnej otrzymanych ekstraktów 

zastosowano metodę z zastosowaniem rodnika 1,1-difenylo-2-pikrylohydrazylowego 

(DPPH).  Z badań wynika, że otrzymane ekstrakty micelarne mają silne właściwości 

antyutleniające. Stopień inhibicji rodnika DPPH dla ekstraktu micelarnego wynosił 73 %. 

Dla porównania zbadano również tą samą metodą tradycyjnie otrzymane ekstrakty: 

etanolowy i wodny, których właściwości antyutleniające były znacznie słabsze 

odpowiednio: 50 % i 30 % inhibicji rodnika DPPH.  Otrzymane ekstrakty poddano 

również ocenie właściwości drażniących na modelu naskórka EpiDerm®. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że MME ekstrakty z uczepu trójlistkowego nie 

wykazuje działania drażniącego.  

Biorąc pod uwagę wszystkie właściwości pozyskanych ekstraktów micelarnych  

z uczepu trójlistkowego, otrzymane surowce mogą znaleźć zastosowanie jako źródło 

składników aktywnych w kosmetykach do pielęgnacji skóry atopowej, co jest 

przedmiotem zgłoszeń patentowych: P.427661 – Kompozycja emulsji kosmetycznej w 

postaci mleczka do oczyszczania skóry zwłaszcza atopowej [223],  P.427662 –  

Kompozycja kosmetyczna w postaci kremu na noc [224], P.427663 – Kompozycja 

kosmetyczna w postaci kremu na dzień [225], P.427664 – Kompozycja emulsji 

kosmetycznej w postaci serum do pielęgnacji skóry, zwłaszcza atopowej [226]. 

 

6. Wnioski 
1. Metoda MME z zastosowaniem niejonowych związków powierzchniowo 

czynnych stanowi skuteczną metodę pozyskiwania substancji aktywnych 

z materiału roślinnego. 

2. Metoda ekstrakcji CPE pozwala zwiększyć wydajność procesu ekstrakcji nawet 

50-krotnie. 

3. Ze względu na zastosowanie surfaktantów o niskich temperaturach zmętnienia 

proces CPE jest niskoenergetyczny. 
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4. Aktywność antyutleniająca ekstraktów micelarnych może osiągnąć nawet około 

90% i jest zależna od zastosowanego surfaktantu jak i materiału roślinnego. 

5. Z pomiarów DLS oraz badań mikroskopowych wyraźnie widać, że 

solubilizowane polifenole zostały włączone do miceli surfaktantów. Największe 

micele otrzymano w przypadku Rokanolu NL5, który był najlepszym środkiem 

solubilizującym. 

6. Badania teoretyczne wskazały, że solubilizacja polifenoli jest procesem 

trójstopniowym z powolną dyfuzją w kierunku powierzchni miceli, następnie 

adsorpcją i stosunkowo szybkim włączeniem substancji do struktury miceli. 

Struktura cząsteczki polifenoli, a nie jej lipofilowość (wartości logP), określała 

ich rozmieszczenie w miceli. 

7. Otrzymane ekstrakty, ze względu na zastosowanie bezpiecznych surowców, 

mogą znaleźć zastosowanie jako surowce, źródło substancji aktywnych 

biologicznie,  w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym. 

8. Surfaktanty zastosowane do ekstrakcji pełnią jednocześnie funkcję emulgatorów 

lub koemulgatorów w otrzymanych formulacjach, dlatego technologia 

otrzymywania ekstraktu jest bezodpadowa. 

9. Dzięki wyjątkowym właściwościom antyutleniającym ekstraktu micelarnego 

zastosowanego w recepturach, otrzymane emulsje wykazywały silne właściwości 

antyutleniające (62% inhibicji rodnika DPPH), prawie dwukrotnie większe niż 

emulsja bazowa bez ekstraktu (32%). 

10. Doskonałe właściwości antyoksydacyjne ekstraktu micelarnego wynikają 

z większej zawartości składników aktywnych z grupy polifenoli, które wykazują 

działanie przeciwzapalne, przeciwalergiczne, antyseptyczne, odżywcze 

i regenerujące dla skóry atopowej. Dlatego MME ekstrakty z uczepu 

trójlistkowego mogą znaleźć zastosowanie jako źródło substancji aktywnych 

biologicznie w produktach do pielęgancji skóry wrażliwej, wymagającej 

regeneracji np. do skóry atopowej. 

  



 136 

Streszczenie 

Głównym założeniem pracy doktorskiej było opracowanie prostej, ekologicznej 

metody ekstrakcji polifenoli z kwiatów czarnego bzu Sambucus nigra, kwiatów nagietka 

lekarskiego Calendula anthodium, uczepu trójlistnego Bidens tripartite jako składników 

preparatów do skóry atopowej. Drugim celem było poszukiwanie zależności pomiędzy 

budową surfaktantów oraz ich hydrofobowością a wydajnością procesu ekstrakcji. 

Jeśli chodzi o pielęgnację AZS, produktów bezpiecznych dla zdrowia, o dobrej 

skuteczności jest stosunkowo niewiele na rynku. Jednak przemysł jest dalej na etapie 

poszukiwania skutecznego, innowacyjnego środka, opartego na naturalnych, 

niealergizujących składnikach do pielęgnacji skóry atopowej. Na rynku kosmetycznym 

dostępne są preparaty na AZS z emolientami, głównie takimi jak węglowodory 

parafinowe, tj. które chronią skórą przed szkodliwym działaniem środowiska poprzez 

tworzenie okluzyjnego, hydrofobowego filmu. Producenci unikają stosowania 

ekstraktów roślinnych w obawie przed obecnymi w nich substancjami alergizującymi. 

Wiadome jest jednak, że surowce roślinne stanowią bogate źródło substancji leczniczych 

więc wydaje się, że należy na tą grupę surowców zwrócić uwagę jako na źródło substancji 

aktywnych do pielęgnacji wrażliwej skóry. Szczególną uwagę należy zwrócić na surowce 

roślinne bogate w związki z grupy flawonoidów, fenolokwasów oraz saponin 

triterpenowych. W tej grupie wyróżnia się kwiaty nagietka, kwiaty czarnego bzu oraz 

ziele uczepu trójlistnego. Stosunkowo mało znaną rośliną jest uczep. Roślina ta zawiera 

związki o działaniu antyseptycznym, przeciwzapalnym, antyutleniającym, 

antykancerogennym i przeciwświądowym. 

Wyniki badań potwierdziły, ze ekstrakty z wymienionych roślin charakteryzują 

się bardzo bogatym składem i dobrymi właściwościami antyutleniającymi. Natomiast 

biorąc pod uwagę wrażliwość skóry atopowej, do jej pielęgnacji szczególnie ważne są 

tylko wybrane spośród tych związków. Stąd wydaje się, że w poszukiwaniu bezpiecznych 

surowców należy zastosować taką metodę ekstrakcji, która pozwolilaby na selektywne 

pozyskiwanie tych pożądanych substancji aktywnych. Taką metoda jest ekstrakcja 

wspomagana micelarnie (MME). 
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Abstract 

The main goal of my doctoral thesis was to develop a simply, ecological extraction 

method of polyphenols, from elderberry blossom (Sambucus nigra), marigold flower 

(Calendula anthodium) and three-part beggarticks (Bidens tripartite) as an active 

ingredients of atopic skin care products. The second purpose of my dissertation was to 

find a relationship between the chemical structure of surfactants and the efficiency of the 

extraction process. 

There is no safe products for AD with very good efficiency. However, the industry 

is still at the stage of looking for an effective, innovative agent, based on natural, non-

allergenic components for atopic skin care. On the market there are available only 

products with emollients, mainly such as paraffin hydrocarbons. They protect the skin 

against the harmful effects of the environment by creating an occlusive, hydrophobic film. 

However, they don’t moisturize or regenerate damaged skin. Manufacturers avoid the use 

of plant extracts for AD cosmetics because they are afraid of the allergens present in them. 

It is known that vegetable raw materials are a rich source of medicinal substances. So it 

seems that this group of raw materials should be considered as active substances for the 

care of sensitive skin. Particularly important are plant raw materials that are rich in 

compounds from the group of flavonoids, phenolic acids and triterpene saponins. In this 

group we can distinguish such plants as marigold flower, elderflower and herb of a three-

part beggarticks. A relatively little-known plant is the last one. This plant contains 

compounds with antiseptic, anti-inflammatory, antioxidant, anti-carcinogenic and anti-

pruritic properties. 

Extracts from these plants are characterized by a very rich composition. Because 

of sensitivity of atopic skin, only those selected from these compounds should be used. It 

seems that an extraction method should be used that would allow the selective extraction 

of these desirable active substances. The micelle-mediated extraction method (MME) in 

comparison with the liquid-liquid or solid-liquid extraction methods does not require the 

use of toxic organic solvents, so it offers a convenient alternative to the conventional 

extraction systems. In this method, instead of an organic solvent, an aqueous surfactant 

solution is used, which solubilizes desired ingredient in the hydrophobic micelles.  

	 	



 138 

7. Literatura. 

[1] S. Bender, Pielęgnacja ciała, wydanie 1, MedPharm, Warszawa, 2010. 
[2] S. Pugliarello, A. Cozzi, P. Gisondi, G. Girolomoni, Phenotypes of atopic dermatitis, 

JDDG J. Der Dtsch. Dermatologischen Gesellschaft. 9 (2011) 12–20. doi:10.1111/j.1610-
0387.2010.07508.x. 

[3] K. Śliwa, E. Sikora, J. Ogonowski, Kosmetyki do pielęgnacji skóry atopowej, 
Wiadomości Chem. 65 (2011) 7–8. 

[4] J.S. Kang, W.K. Yoon, M.H. Han, H. Lee, C.W. Lee, K.H. Lee, S.B. Han, K. Lee, K.H. 
Yang, S.K. Park, H.M. Kim, Inhibition of atopic dermatitis by topical application of 
silymarin in NC/Nga mice, Int. Immunopharmacol. 8 (2008) 1475–1480. 
doi:10.1016/j.intimp.2008.06.004. 

[5] M. Kotani, M. Matsumoto, A. Fujita, S. Higa, W. Wang, M. Suemura, T. Kishimoto, T. 
Tanaka, Persimmon leaf extract and astragalin inhibit development of dermatitis and IgE 
elevation in NC/NGa mice, J. Allergy Clin. Immunol. 106 (2000) 159–166. 
doi:10.1067/mai.2000.107194. 

[6] G. Yang, K. Lee, M.H. Lee, S.H. Kim, I.H. Ham, H.Y. Choi, Inhibitory effects of 
Chelidonium majus extract on atopic dermatitis-like skin lesions in NC/Nga mice, J. 
Ethnopharmacol. 138 (2011) 398–403. doi:10.1016/j.jep.2011.09.028. 

[7] T.R. Abrahamsson, R.Y. Wu, M.C. Jenmalm, Gut microbiota and allergy: The importance 
of the pregnancy period, Pediatr. Res. 77 (2015) 214–219. doi:10.1038/pr.2014.165. 

[8] M. Wanat-Krzak, Atopowe zapalenie skóry - pierwsza manifestacja kliniczna choroby 
alergicznej, Terapia (Quito). 11 (2004) 47–56. 

[9] C.A. Akdis, M. Akdis, T. Bieber, C. Bindslev-Jensen, M. Boguniewicz, P. Eigenmann, Q. 
Hamid, A. Kapp, D.Y.M. Leung, J. Lipozencic, T.A. Luger, A. Muraro, N. Novak, T.A.E. 
Platts-Mills, L. Rosenwasser, A. Scheynius, F.E.R. Simons, J. Spergel, K. Turjanmaa, U. 
Wahn, S. Weidinger, T. Werfel, T. Zuberbier, Diagnosis and treatment of atopic dermatitis 
in children and adults: European Academy of Allergology and Clinical 
Immunology/American Academy of Allergy, Asthma and Immunology/PRACTALL 
Consensus Report, J. Allergy Clin. Immunol. 118 (2006) 152–169. 
doi:10.1016/j.jaci.2006.03.045. 

[10] T. Bieber, Atopic dermatitis, Ann. Dermatol. 22 (2010) 125–137. 
doi:10.5021/ad.2010.22.2.125. 

[11] H. Matsuoka, N. Maki, S. Yoshida, M. Arai, J. Wang, Y. Oikawa, T. Ikeda, N. Hirota, H. 
Nakagawa, A. Ishii, A mouse model of the atopic eczema/dermatitis syndrome by repeated 
application of a crude extract of house-dust mite Dermatophagoides farinae, Allergy Eur. 
J. Allergy Clin. Immunol. 58 (2003) 139–145. doi:10.1034/j.1398-9995.2003.23790.x. 

[12] M. Millan, J. Mijas, Atopowe zapalenie skóry – patomechanizm, diagnostyka, 
postępowanie lecznicze, profilaktyka, Nowa Pediatr. 21 (2017) 114–122. 
doi:https://doi.org/10.25121/NP.2017.21.4.114. 

[13] S. Galli, M. Grimbaldeston, M. Tsai, Immunomodulatory mast cells: negative, as well as 
positive, regulators of innate and acquired immunity, Nature. 8 (2008) 478–486. 
doi:10.1038/nri2327.Immunomodulatory. 

[14] J. Hanifin, R. G., Diagnostic Features of Atopic Dermatitis, Acta Dermatovener. 92 (1980) 
44–47. 

[15] M.-C. Martini, Kosmetologia i farmakologia skóry, 1st ed., PZWL Wydawnictwo 
Lekarskie, Waarszawa, 2014. 

[16] P.Y. Ong, T. Ohtake, C. Brandt, I. Strickland, M. Boguniewicz, T. Ganz, R.L. Gallo, 
D.Y.M. Leung, Endogenous Antimicrobial Peptides and Skin Infections in Atopic 
Dermatitis, N. Engl. J. Med. 347 (2002) 1151–1160. doi:10.1056/NEJMoa021481. 

[17] J.M. Hanifin, K.D. Cooper, V.C. Ho, S. Kang, B.R. Krafchik, D.J. Margolis, L.A. 
Schachner, R. Sidbury, S.E. Whitmore, C.K. Sieck, A.S. Van Voorhees, M.A. Bechtel, 
B.E. Elewski, S.R. Feldman, C.F. Hoffman, R.S. Kirsner, L.M. Lieblich, Y.P. Poulin, B.R. 
Reed, D.B. Robertson, E.W. Warshaw, D.A. Smith, Guidelines of care for atopic 
dermatitis, J. Am. Acad. Dermatol. 50 (2004) 391–404. doi:10.1016/j.jaad.2003.08.003. 



 139 

[18] D. Chomiczewska, M. Kieć-Świerczyńska, B. Kręcisz, Kontaktowe zapalenie skóry z 
podrażnienia, Med. Pr. 59 (2008) 409–419. 

[19] E. Waszczykowska, Atopowe zapalenie skóry - postepowanie lecznicze, Przegląd Alergol. 
1 (2004) 24–29. 

[20] J.I. Silverberg, E. Kleiman, H. Lev-Tov, N.B. Silverberg, H.G. Durkin, R. Joks, T.A. 
Smith-Norowitz, Association between obesity and atopic dermatitis in childhood: A case-
control study, J. Allergy Clin. Immunol. 127 (2011) 1180–1186. 
doi:10.1016/j.jaci.2011.01.063. 

[21] V.S. Beltrani, The clinical spectrum of atopic dermatitis., J. Allergy Clin. Immunol. 104 
(1999) S87–S98. doi:10.1016/S0091-6749(99)70050-3. 

[22] I. Angelova-Fischer, G. Neufang, K. Jung, T.W. Fischer, D. Zillikens, A randomized, 
investigator-blinded efficacy assessment study of stand-alone emollient use in mild to 
moderately severe atopic dermatitis flares., J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. 28 Suppl 3 
(2014) 9–15. doi:10.1111/jdv.12479. 

[23] S.R. Feldman, Relative efficacy and interchangeability of various clobetasol propionate 
vehicles in the management of steroid-responsive dermatoses, Curr. Ther. Res. - Clin. Exp. 
66 (2005) 154–171. doi:10.1016/j.curtheres.2005.06.010. 

[24] C. Barzegar, A. Pradalier, Therapeutic approach to atopic dermatitis, Rev. Française 
d’Allergologie d’Immunologie Clin. 42 (2002) 410–424. doi:10.1016/S0335-
7457(02)00169-7. 

[25] I.M. Haeck, T.J. Rouwen, L. Timmer-De Mik, M.S. De Bruin-Weller, C.A. Bruijnzeel-
Koomen, Topical corticosteroids in atopic dermatitis and the risk of glaucoma and 
cataracts, J. Am. Acad. Dermatol. 64 (2011) 275–281. doi:10.1016/j.jaad.2010.01.035. 

[26] H.W. Sears, J.W. Bailer, A. Yeadon, Efficacy and safety of hydrocortisone buteprate 0.1% 
cream in patients with atopic dermatitis, Clin. Ther. 19 (1997) 710–719. 
doi:10.1016/S0149-2918(97)80095-1. 

[27] R. Nowicki, M. Trzeciak, A. Wilkowska, M. Sokołowska-Wojdyło, H. Ługowska-Umer, 
W. Barańska-Rybak, M. Kaczmarski, C. Kowalewski, J. Kruszewski, J. Maj, W. Silny, R. 
Śpiewak, A. Petranyuk, Atopic dermatitis: current treatment guidelines. Statement of the 
experts of the Dermatological Section, Polish Society of Allergology, and the Allergology 
Section, Polish Society of Dermatology, Adv. Dermatology Allergol. 4 (2015) 239–249. 
doi:10.5114/pdia.2015.53319. 

[28] Z. Draelos, A. Nayak, D. Pariser, J.L. Shupack, K. Chon, B. Abrams, C.F. Paul, 
Pharmacokinetics of topical calcineurin inhibitors in adult atopic dermatitis: A 
randomized, investigator-blind comparison, J. Am. Acad. Dermatol. 53 (2005) 602–609. 
doi:10.1016/j.jaad.2005.06.013. 

[29] M. Czarnecka-Operacz, New treatment algorithm of mild-to-moderate atopic dermatitis: 
recommendations for pimecrolimus 1% cream in the topical approach, Alergoprofil. 4 
(2014) 5–8. 

[30] M. Czarnecka-Operacz, A. Sadowska-Przytocka, Fakty i mity na temat miejscowych 
inhibitorów kalcyneuryny, Alergoprofil. 4 (2013) 5–10. 

[31] S. Mommert, M. Gschwandtner, R. Gutzmer, T. Werfel, The role of the histamine H4 
receptor in atopic dermatitis, Curr. Allergy Asthma Rep. 11 (2011) 21–28. 
doi:10.1007/s11882-010-0162-7. 

[32] U.N. Das, Polyunsaturated fatty acids and atopic dermatitis, Nutrition. 26 (2010) 719–720. 
doi:10.1016/j.nut.2010.03.008. 

[33] A. V. Rawlings, P.J. Matts, C.D. Anderson, M.S. Roberts, Skin biology, xerosis, barrier 
repair and measurement, Drug Discov. Today Dis. Mech. 5 (2008) 127–136. 
doi:10.1016/j.ddmec.2008.03.001. 

[34] E. Krajewska-Kułak, M. Szczepański, Atopowe zapalenie skóry problemy pielęgnacyjne, 
Akademia Medyczna w Białymstoku, Instytut Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej 
Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Białystok, Łomża, 2007. 

[35] X. Petsitis, K. Kiper, Kosmetyka ozdobna i pielęgnacja twarzy, II polskie, MedPharm 
Polska, Wrocław, 2011. 

[36] K. Miksa, A. Nowak, A. Klimowicz, M. Popko, Obecność alergenów zapachowych w 



 140 

wybranych kosmetykach, Probl Hig Epidemiol. 97 (2016) 161–165. 
[37] C. Saint-Martory, A.M. Roguedas-Contios, V. Sibaud, A. Degouy, A.M. Schmitt, L. 

Misery, Sensitive skin is not limited to the face, Br. J. Dermatol. 158 (2008) 130–133. 
doi:10.1111/j.1365-2133.2007.08280.x. 

[38] A. Kamińska, I. Złotowska, D. Orszulak-Michalak, Beauty – is it always safe? Part I. 
Allergy to cosmetics, Polish J. Cosmetol. 8 (2005) 2–9. 

[39] M. Lodén, The skin barrier and use of moisturizers in atopic dermatitis, Clin. Dermatol. 
21 (2003) 145–157. doi:10.1016/S0738-081X(02)00373-5. 

[40] J.S.C. English, C.I. Wootton, Recent advances in the management of hand dermatitis: 
Does alitretinoin work?, Clin. Dermatol. 29 (2011) 273–277. 
doi:10.1016/j.clindermatol.2010.11.005. 

[41] K.A. Zug, R.L. Rietschel, E.M. Warshaw, D. V. Belsito, J.S. Taylor, H.I. Maibach, C.G.T. 
Mathias, J.F. Fowler, J.G. Marks, V.A. DeLeo, M.D. Pratt, D. Sasseville, F.J. Storrs, The 
value of patch testing patients with a scattered generalized distribution of dermatitis: 
Retrospective cross-sectional analyses of North American Contact Dermatitis Group data, 
2001 to 2004, J. Am. Acad. Dermatol. 59 (2008) 426–431. 
doi:10.1016/j.jaad.2008.05.008. 

[42] K. Bazel, R. Dębowska, K. Rogiewicz, I. Eris, Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność 
działania preparatów kosmetycznych do pielęgnacji skóry suchej i atopowej, 
Dermatologia Estet. 10 (2008) 249–254. 

[43] Y.-C. Nho, Y.-M. Lim, S.-J. An, Y.-H. Kim, Therapeutic hydrogel for atopic dermatitis 
and preparation method thereof, US 7,799,352 B2, 2010. 

[44] R. Darlenski, S. Sassning, N. Tsankov, J.W. Fluhr, Non-invasive in vivo methods for 
investigation of the skin barrier physical properties, Eur. J. Pharm. Biopharm. 72 (2009) 
295–303. doi:10.1016/j.ejpb.2008.11.013. 

[45] M. Loden, H.I. Maibach, Dry Skin and Moisturizers: Chemistry and Function, CRC Press, 
Boca Raton, London, New York, Washington, D.C., 2009. 

[46] Kacalak-Rzepka A., Bielecka-Grzela S., Klimowicz A., Wesołowska J., Maleszka R., 
Sucha skóra jako problem dermatologiczny i kosmetyczny., Rocz. Pomor. Akad. Med. w 
Szczecinie. 54 (2008) 54–57. 

[47] A.C. Dweck, Formulating Natural Cosmetics, first, Allured Business Media, Carol 
Stream, 2011. 

[48] L. Coderch, O. López, A. De La Maza, J.L. Parra, Ceramides and skin function, Am. J. 
Clin. Dermatol. 4 (2003) 107–129. doi:10.2165/00128071-200304020-00004. 

[49] J. Drukała, S. Bobis, E. Żabińska-Płazak, W.-P. Anna, Molekularne podłoż zaburzeń 
pigmentacji w chorobach skóry, Przegl. Lek. 66 (2009) 145–149. 

[50] E. Yilmaz, H.H. Borchert, Effect of lipid-containing, positively charged nanoemulsions 
on skin hydration, elasticity and erythema - An in vivo study, Int. J. Pharm. 307 (2006) 
232–238. doi:10.1016/j.ijpharm.2005.10.002. 

[51] S. Kezic, A. Kammeyer, F. Calkoen, J.W. Fluhr, J.D. Bos, Natural moisturizing factor 
components in the stratum corneum as biomarkers of filaggrin genotype: Evaluation of 
minimally invasive methods, Br. J. Dermatol. 161 (2009) 1098–1104. doi:10.1111/j.1365-
2133.2009.09342.x. 

[52] Y. Jokura, S. Ishikawa, H. Tokuda, G. Imokawa, Molecular analysis of elastic properties 
of the stratum corneum by solid-state 13C-nuclear magnetic resonance spectroscopy., J. 
Invest. Dermatol. 104 (1995) 806–812. doi:10.1111/1523-1747.ep12607005. 

[53] M. Rousseau, L. Bédouet, E. Lati, P. Gasser, K. Le Ny, E. Lopez, Restoration of stratum 
corneum with nacre lipids, Comp. Biochem. Physiol. - B Biochem. Mol. Biol. 145 (2006) 
1–9. doi:10.1016/j.cbpb.2006.06.012. 

[54] G.M. O’Regan, A. Sandilands, W.H.I. McLean, A.D. Irvine, Filaggrin in atopic dermatitis, 
J. Allergy Clin. Immunol. 122 (2008) 689–693. doi:10.1016/j.jaci.2008.08.002. 

[55] M.O. Visscher, G.T. Tolia, R.R. Wickett, S.B. Hoath, Effect of soaking and natural 
moisturizing factor on stratum corneum water-handling properties., J. Cosmet. Sci. 54 
(2003) 289–300. 

[56] E. Lamer-Zarawska, A. Noculak-Palczewska, Kosmetyki naturalne. Przewodnik dla 



 141 

zielarzy, farmaceutów i zakładów kosmetycznych, Astrum, Wrocław, 1994. 
[57] L. Rigano, N. Lionetti, R. Otero, Quillaja Triterpenic Saponins – The Natural Foamers, 

SÖFW-Journal English Ed. 135 (2009) 1–9. 
[58] M. Molski, Chemia piękna, 2nd ed., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010. 
[59] K. Stoffels, Soap nut saponins create powerful natural surfactant, Pers. Care Mag. SEP 15 

(2008) 23–27. 
[60] K. Halvarsson, M. Loden, Wzrost jakości życia poprzez poprawę stanu skóry u pacjentów 

z atopowym zapaleniem skóry, Dermatologia i Kosmetologia. 4 (2007) 10–20. 
[61] J.H. Choi, S.W. Jin, E.H. Han, B.H. Park, H.G. Kim, T. Khanal, Y.P. Hwang, M.T. Do, 

H.S. Lee, Y.C. Chung, H.S. Kim, T.C. Jeong, H.G. Jeong, Platycodon grandiflorum root-
derived saponins attenuate atopic dermatitis-like skin lesions via suppression of NF-κB 
and STAT1 and activation of Nrf2/ARE-mediated heme oxygenase-1, Phytomedicine. 21 
(2014) 1053–1061. doi:10.1016/j.phymed.2014.04.011. 

[62] https://adamed.expert/linia/atoperal-baby-plus, (n.d.). 
[63] Z. Stępniewska, A. Kuźniar, A. Pytlak, J. Ciepielski, Ektoina - Przeciwstresowa 

Cząsteczka Przyszłości, Kosmos. 63 (2014) 25–35. 
[64] J.Y. Lee, J.A. Jeong, H.J. Lee, G.Y. Kim, A cosmetic composition comprising the extract 

of ribes fasciculatum var. Chinense as an active ingredient for preventing and alleviating 
atopic dermatitis, KR20130064332 (A), 2013. 

[65] A.R. Mainkar, C.I. Jolly, Formulation of natural shampoos, Int. J. Cosmet. Sci. 23 (2001) 
59–62. doi:10.1046/j.1467-2494.2001.00057.x. 

[66] X.-F. Qi, D.-H. Kim, Y.-S. Yoon, J.-H. Li, D. Jin, Y.-K. Deung, K.-J. Lee, Effects of 
Bambusae caulis in Liquamen on the development of atopic dermatitis-like skin lesions in 
hairless mice, J. Ethnopharmacol. 123 (2009) 195–200. doi:10.1016/j.jep.2009.03.020. 

[67] J. Kim, I. seok Lee, S. Park, R. Choue, Effects of Scutellariae radix and Aloe vera gel 
extracts on immunoglobulin E and cytokine levels in atopic dermatitis NC/Nga mice, J. 
Ethnopharmacol. 132 (2010) 529–532. doi:10.1016/J.JEP.2010.08.049. 

[68] Y.-Y. Sung, T. Yoon, J.Y. Jang, S.-J. Park, G.-H. Jeong, H.K. Kim, Inhibitory effects of 
Cinnamomum cassia extract on atopic dermatitis-like skin lesions induced by mite antigen 
in NC/Nga mice, J. Ethnopharmacol. 133 (2011) 621–628. 
doi:10.1016/J.JEP.2010.10.043. 

[69] K.E. Heim, A.R. Tagliaferro, D.J. Bobilya, Flavonoid antioxidants: Chemistry, 
metabolism and structure-activity relationships, J. Nutr. Biochem. 13 (2002) 572–584. 
doi:10.1016/S0955-2863(02)00208-5. 

[70] L.H. Yao, Y.M. Jiang, J. Shi, F. a Tomás-Barberán, N. Datta, R. Singanusong, S.S. Chen, 
Flavonoids in food and their health benefits., Plant Foods Hum. Nutr. 59 (2004) 113–122. 
doi:10.1007/s11130-004-0049-7. 

[71] H. Czeczot, Biological activities of flavonoids- a review, Polish J. Food Nutrtion Sci. 50 
(2000) 3–13. 

[72] Y.-Y. Sung, W.-K. Yang, A.Y. Lee, D.-S. Kim, K. Jin Nho, Y.S. Kim, H.K. Kim, Topical 
application of an ethanol extract prepared from Illicium verum suppresses atopic 
dermatitis in NC/Nga mice, J. Ethnopharmacol. 144 (2012) 151–159. 
doi:10.1016/J.JEP.2012.08.042. 

[73] J.H. Choi, H.G. Kim, S.W. Jin, E.H. Han, T. Khanal, M.T. Do, Y.P. Hwang, J.M. Choi, 
S.-S. Chun, Y.C. Chung, T.C. Jeong, H.G. Jeong, Topical application of Pleurotus eryngii 
extracts inhibits 2,4-dinitrochlorobenzene-induced atopic dermatitis in NC/Nga mice by 
the regulation of Th1/Th2 balance, Food Chem. Toxicol. 53 (2013) 38–45. 
doi:10.1016/J.FCT.2012.11.025. 

[74] E.-J. Choi, S. Lee, J.-S. Hwang, S.-H. Im, C.-D. Jun, H.-S. Lee, S.-H. Kim, DA-9601 
suppresses 2, 4-dinitrochlorobenzene and dust mite extract-induced atopic dermatitis-like 
skin lesions, Int. Immunopharmacol. 11 (2011) 1260–1264. 
doi:10.1016/J.INTIMP.2011.04.005. 

[75] T. Nohara, Y. Kashiwada, T. Tomimatsu, I. Nishioka, Two novel diterpenes from bark of 
Cinnamomum cassia, Phytochemistry. 21 (1982) 2130–2132. doi:10.1016/0031-
9422(82)83066-5. 



 142 

[76] S. Sato, Y. Mukai, S. Kataoka, M. Kurasaki, Azuki bean (Vigna angularis) extract 
stimulates the phosphorylation of AMP-activated protein kinase in HepG2 cells and 
diabetic rat liver, J. Sci. Food Agric. 96 (2016) 2312–2318. doi:10.1002/jsfa.7346. 

[77] T.M. Collantes, M.-C. Rho, H.-J. Kwon, B.-G. Jung, M.M. Alfajaro, D.-S. Kim, H.-J. 
Kim, M. Hosmillo, J.-G. Park, K.-Y. Son, S.-I. Park, M.-I. Kang, S.-J. Park, S.W. Lee, 
W.-S. Lee, K.-O. Cho, Azuki bean (Vigna angularis) extract inhibits the development of 
experimentally induced atopic dermatitis-like skin lesions in NC/Nga mice, Food Chem. 
132 (2012) 1269–1275. doi:10.1016/J.FOODCHEM.2011.11.100. 

[78] L. Gombau, F. García, A. Lahoz, M. Fabre, P. Roda-Navarro, P. Majano, J.L. Alonso-
Lebrero, J.P. Pivel, J.V. Castell, M.J. Gómez-Lechon, S. González, Polypodium 
leucotomos extract: Antioxidant activity and disposition, Toxicol. Vitr. 20 (2006) 464–
471. doi:10.1016/J.TIV.2005.09.008. 

[79] A. Ramírez-Bosca, P. Zapater, I. Betlloch, F. Albero, A. Martínez, J. Díaz-Alperi, J.F. 
Horga, Polypodium leucotomos Extract in Atopic Dermatitis: A Randomized, Double-
Blind, Placebo-Controlled, Multicenter Trial, Actas Dermo-Sifiliográficas (English Ed. 
103 (2012) 599–607. doi:10.1016/j.adengl.2012.08.012. 

[80] Y.-Y. Sung, A.Y. Lee, H.K. Kim, Forsythia suspensa fruit extracts and the constituent 
matairesinol confer anti-allergic effects in an allergic dermatitis mouse model, J. 
Ethnopharmacol. 187 (2016) 49–56. doi:10.1016/J.JEP.2016.04.015. 

[81] Y.-Y. Sung, A.Y. Lee, H.K. Kim, The Gardenia jasminoides extract and its constituent, 
geniposide, elicit anti-allergic effects on atopic dermatitis by inhibiting histamine in vitro 
and in vivo, J. Ethnopharmacol. 156 (2014) 33–40. doi:10.1016/J.JEP.2014.07.060. 

[82] M. Zahin, I. Ahmad, F. Aqil, Antioxidant and antimutagenic potential of Psidium guajava 
leaf extracts, Drug Chem. Toxicol. 40 (2017) 146–153. 
doi:10.1080/01480545.2016.1188397. 

[83] K.J. Choi, H.-M. Oh, S. Lee, J.-W. Park, D. Khang, W.S. Lee, S.W. Lee, M.-C. Rho, S.-
H. Kim, Oleanolic acid acetate inhibits atopic dermatitis and allergic contact dermatitis in 
a murine model, Toxicol. Appl. Pharmacol. 269 (2013) 72–80. 
doi:10.1016/j.taap.2013.03.001. 

[84] J.H. Choi, B.H. Park, H.G. Kim, Y.P. Hwang, E.H. Han, S.W. Jin, J.K. Seo, Y.C. Chung, 
H.G. Jeong, Inhibitory effect of Psidium guajava water extract in the development of 2,4-
dinitrochlorobenzene-induced atopic dermatitis in NC/Nga mice, Food Chem. Toxicol. 50 
(2012) 2923–2929. doi:10.1016/J.FCT.2012.04.044. 

[85] M.M. M., C. R., F. A., M.M. M., M. Mehrbani, R. Choopani, A. Fekri, M.M. Mehrabani, 
M. Mosaddegh, M.M. Mehrabani, The efficacy of whey associated with dodder seed 
extract on moderate-to-severe atopic dermatitis in adults: A randomized, double-blind, 
placebo-controlled clinical trial., J. Ethnopharmacol. 172 (2015) 325–332. 
http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&PAGE=reference&D=medl&NEWS=N&AN
=26151244%5Cnhttp://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&PAGE=reference&D=eme
d14&NEWS=N&AN=26151244. 

[86] G. Yang, C.-H. Choi, K. Lee, M. Lee, I. Ham, H.-Y. Choi, Effects of Catalpa ovata stem 
bark on atopic dermatitis-like skin lesions in NC/Nga mice, J. Ethnopharmacol. 145 (2013) 
416–423. doi:10.1016/J.JEP.2012.10.015. 

[87] G. Yang, D. An, M.H. Lee, K. Lee, B. Kim, C. Khanita Suman, I. Ham, H.Y. Choi, Effect 
of Acer tegmentosum bark on atopic dermatitis-like skin lesions in NC/Nga mice, J. 
Ethnopharmacol. 177 (2016) 53–60. doi:10.1016/j.jep.2015.10.033. 

[88] K.J. Lee, N.Y. Song, Y.C. Oh, W.K. Cho, J.Y. Ma, Isolation and bioactivity analysis of 
ethyl acetate extract from acer tegmentosum using in vitro assay and on-line screening 
HPLC-ABTS+system, J. Anal. Methods Chem. 150509 (2014). 
doi:10.1155/2014/150509. 

[89] G. Wu, L. Li, G.H. Sung, W.T. Kim, S.E. Byeon, J.Y. Cho, C.W. Park, H.J. Park, 
Inhibition of 2,4-dinitrofluorobenzene-induced atopic dermatitis by topical application of 
the butanol extract of Cordyceps bassiana in NC:Nga mice - Cordyceps Bassiana - Atopic 
Dermatitis, J. Ethnopharmacol. 134 (2011) 504–509. 

[90] Y.Y. Sung, T. Yoon, J.Y. Jang, S.J. Park, H.K. Kim, Topical application of Rehmannia 



 143 

glutinosa extract inhibits mite allergen-induced atopic dermatitis in NC/Nga mice, J. 
Ethnopharmacol. 134 (2011) 37–44. doi:10.1016/j.jep.2010.11.050. 

[91] H.M. Tag, H.E. Khaled, H.A.A. Ismail, N.S. El-Shenawy, Evaluation of anti-
inflammatory potential of the ethanolic extract of the Saussurea lappa root (costus) on 
adjuvant-induced monoarthritis in rats, J. Basic Clin. Physiol. Pharmacol. 27 (2016) 71–
78. doi:10.1515/jbcpp-2015-0044. 

[92] M.C. Kim, C.H. Lee, T.H. Yook, Effects of Anti-inflammatory and Rehmanniae radix 
Pharmacopuncture on Atopic Dermatitis in NC/Nga Mice, JAMS J. Acupunct. Meridian 
Stud. 6 (2013) 98–109. doi:10.1016/j.jams.2012.10.007. 

[93] H.S. Lim, H. Ha, M.Y. Lee, S.E. Jin, S.J. Jeong, W.Y. Jeon, N.R. Shin, D.E. Sok, H.K. 
Shin, Saussurea lappa alleviates inflammatory chemokine production in HaCaT cells and 
house dust mite-induced atopic-like dermatitis in Nc/Nga mice, Food Chem. Toxicol. 63 
(2014) 212–220. doi:10.1016/j.fct.2013.10.050. 

[94] J. Zhou, X.L. Sun, S.W. Wang, Micelle-mediated extraction and cloud-point 
preconcentration of osthole and imperatorin from Cnidium monnieri with analysis by high 
performance liquid chromatography, J. Chromatogr. A. 1200 (2008) 93–99. 
doi:10.1016/j.chroma.2008.04.070. 

[95] R. Fu, Y. Zhang, T. Peng, Y. Guo, F. Chen, Phenolic composition and effects on allergic 
contact dermatitis of phenolic extracts Sapium sebiferum (L.) Roxb. leaves, J. 
Ethnopharmacol. 162 (2015) 176–180. doi:10.1016/j.jep.2014.12.072. 

[96] H.J. Lee, M.H. Kim, Y.Y. Choi, E.H. Kim, J. Hong, K. Kim, W.M. Yang, Improvement 
of atopic dermatitis with topical application of Spirodela polyrhiza, J. Ethnopharmacol. 
180 (2016) 12–17. doi:10.1016/j.jep.2016.01.010. 

[97] M.Y. Yun, J.H. Yang, D.K. Kim, K.J. Cheong, H.H. Song, D.H. Kim, K.J. Cheong, Y. Il 
Kim, S.C. Shin, Therapeutic effects of Baicalein on atopic dermatitis-like skin lesions of 
NC/Nga mice induced by dermatophagoides pteronyssinus, Int. Immunopharmacol. 10 
(2010) 1142–1148. doi:10.1016/j.intimp.2010.06.020. 

[98] Y. Nam, Y.H. Chung, L.Y. Chu, H.S. Lee, E.S. Park, K.W. Hwang, D.S. Kim, H.D. Kim, 
H.D. Je, Y.K. Shin, J.H. Jeong, Inhibitory effects of polysaccharide-rich extract of 
Phragmites rhizoma on atopic dermatitis-like skin lesions in NC/Nga mice, Life Sci. 92 
(2013) 866–872. doi:10.1016/j.lfs.2013.03.001. 

[99] J.H. Lee, S.H. Cho, Korean red ginseng extract ameliorates skin lesions in NC/Nga mice: 
An atopic dermatitis model, J. Ethnopharmacol. 133 (2011) 810–817. 
doi:10.1016/j.jep.2010.11.020. 

[100] E. Cho, S.H. Cho, Effects of Korean red ginseng extract on the prevention of atopic 
dermatitis and its mechanism on early lesions in a murine model, J. Ethnopharmacol. 145 
(2013) 294–302. doi:10.1016/j.jep.2012.11.006. 

[101] J.R. Kim, J. Choi, J. Kim, H. Kim, H. Kang, E.H. Kim, J.H. Chang, Y.E. Kim, Y.J. Choi, 
K.W. Lee, H.J. Lee, 20-O-β-d-glucopyranosyl-20(S)-protopanaxadiol-fortified ginseng 
extract attenuates the development of atopic dermatitis-like symptoms in NC/Nga mice, J. 
Ethnopharmacol. 151 (2014) 365–371. doi:10.1016/j.jep.2013.10.058. 

[102] J.H. Choi, S.W. Jin, B.H. Park, H.G. Kim, T. Khanal, H.J. Han, Y.P. Hwang, J.M. Choi, 
Y.C. Chung, S.K. Hwang, T.C. Jeong, H.G. Jeong, Cultivated ginseng inhibits 2,4-
dinitrochlorobenzene-induced atopic dermatitis-like skin lesions in NC/Nga mice and 
TNF-α/IFN-γ-induced TARC activation in HaCaT cells, Food Chem. Toxicol. 56 (2013) 
193–203. doi:10.1016/j.fct.2013.02.037. 

[103] S.K. Sharma, L. Singh, S. Singh, A review on medicinal plants having Antioxidant 
potential, Indian J. Res. Pharm. Biotechnol. 1 (2013) 404–409. 
doi:10.1128/JB.185.20.5976. 

[104] I. Zych, A. Krzepiłko, Pomiar całkowitej zdolności antyutleniającej wybranych 
antyoksydantów i naparów Measurement of Total Antioxidant Capacity of Selected 
Antioxidants, Chem. Dydakt. Ekol. Metrol. 15 (2010) 51–54. 

[105] M. Lopez-Lazaro, Distribution and biological activities of the flavonoid luteolin.pdf, 
Mini-Reviews Med. Chem. 9 (2009) 31–59. 

[106] R.M. Han, J.P. Zhang, L.H. Skibsted, Reaction dynamics of flavonoids and carotenoids as 



 144 

antioxidants, Molecules. 17 (2012) 2140–2160. doi:10.3390/molecules17022140. 
[107] M. Wolniak, M. Tomczykowa, M. Tomczyk, J. Gudej, I. Wawer, Antioxidant activity of 

extracts and flavonoids from Bidens tripartita, Acta Pol. Pharm. – Drug Res. 63 (2007) 
441–447. 

[108] S. Burda, W. Oleszek, Antioxidant and antiradical activities of Flavonoids, J. Agric. Food 
Chem. 49 (2001) 2774–2779. doi:10.1016/j.lfs.2005.05.103. 

[109] U. Małolepsza, H. Urbanek, Flawonoidy roślinne jako związki biochemicznie czynne, 
Wiadomości Bot. 44 (2000) 27–37. 

[110] I. Stoilova, M. Wilker, A. Stoyanowa, A. Krastanov, V. Stanchev, Antioxidant activity of 
extract from elder flower (Sambucus nigra L.), Herba Pol. 53 (2007) 45–54. 

[111] V.S. Kislichenko, V. V. Velma, Amino-acid composition of flowers, leaves, and extract 
of Sambucus nigra flowers, Chem. Nat. Compd. 42 (2006) 125–126. doi:10.1007/s10600-
006-0058-x. 

[112] N. Vrchotová, E. Dadáková, A. Matějíček, J. Tříska, J. Kaplan, Effect of variety on content 
of bioactive phenolic compounds in common elder (Sambucus nigra L.), Nat. Prod. Res. 
31 (2017) 700–703. doi:10.1080/14786419.2016.1214826. 

[113] A. Viapiana, M. Wesolowski, The Phenolic Contents and Antioxidant Activities of 
Infusions of Sambucus nigra L., Plant Foods Hum. Nutr. 72 (2017) 82–87. 
doi:10.1007/s11130-016-0594-x. 

[114] R. Della Loggia, A. Tubaro, S. Sosa, H. Becker, S. Saar, O. Isaac, The role of triterpenoids 
in the topical anti-inflammatory activity of Calendula officinalis flowers, Planta Med. 60 
(1994) 516–520. doi:10.1055/s-2006-959562. 

[115] D. Mehta, P. Rastogi, A. Kumar, A.K. Chaudhary, Review on Pharmacological Update : 
Calendula, Inven. Impact Planta Act. Vol. 2012 (2012) 195–2012. 
doi:10.3389/fnana.2011.00054. 

[116] M.U. Khan, A. Rohilla, D. Bhatt, S. Afrin, S. Rohilla, S.H. Ansari, Diverse Belongings of 
Calendula officinalis: An Overview, Int. J. Pharm. Sci. Drug Res. 3 (2011) 173–177. 
www.ijpsdr.com. 

[117] K. Dzida, N. Skubij, K. Tymoszuk, A. Staszczak, P. Poleszak, Właściwości lecznicze i 
walory dekoracyjne nagietka lekarskiego (Calendula officinalis L.), Ann. UMCS Sect. 
EEE Hortic. XXVI (2016) 13–25. 

[118] M. V Faustino, D.C.G.A. Pinto, M. José, L. Salgueiro, P. Silveira, A.M.S. Silva, Calendula 
L. species polyphenolic profile and in vitro antifungal activity, J. Funct. Foods. 45 (2018) 
254–267. 

[119] S. Meng, J. Cao, Q. Feng, J. Peng, Y. Hu, Roles of chlorogenic Acid on regulating glucose 
and lipids metabolism: a review., Evidence-Based Complement. Altern. Med. 2013 
(2013). doi:10.1155/2013/801457. 

[120] Y. Li, L.J. Chen, F. Jiang, Y. Yang, X.X. Wang, Z. Zhang, Z. Li, L. Li, Caffeic acid 
improves cell viability and protects against DNA damage: Involvement of reactive oxygen 
species and extracellular signal-regulated kinase, Brazilian J. Med. Biol. Res. 48 (2015) 
502–508. doi:10.1590/1414-431X20143729. 

[121] Y. Li, J.J. Zhang, D.P. Xu, T. Zhou, Y. Zhou, S. Li, H. Bin Li, Bioactivities and health 
benefits of wild fruits, Int. J. Mol. Sci. 17 (2016) 1258. doi:10.3390/ijms17081258. 

[122] N. Kumar, V. Pruthi, Potential applications of ferulic acid from natural sources, 
Biotechnol. Reports. 4 (2014) 86–93. doi:10.1016/j.btre.2014.09.002. 

[123] M. Srinivasan, A.R. Sudheer, V.P. Menon, Ferulic Acid: Therapeutic Potential Through 
Its Antioxidant Property, J. Clin. Biochem. Nutr. 40 (2007) 92–100. 
doi:10.3164/jcbn.40.92. 

[124] A. Biesiada, A. Sokół-Łętowska, A. Kucharska, Wpływ odmiany na aktywność 
antyoksydacyjną nagietka lekarskiego (Calendula officinalis L.), Rocz. Akad. Rol. w 
Pozn. 41 (2007) 421–425. 

[125] A. Telesiński, A. Wieteska, M. Onyszko, M. Okińska, E. Niedźwiecki, Analiza 
fitochemiczna i właściwości przeciwutleniające soku z nagietka lekarskiego (Calendula 
officinalis L.), Bromat Chem Toksykol. XLVI (2013) 428–433. 

[126] K. V Hirpara, P. Aggarwal, A.J. Mukherjee, N. Joshi, A.C. Burman, Quercetin and its 



 145 

derivatives: synthesis, pharmacological uses with special emphasis on anti-tumor 
properties and prodrug with enhanced bio-availability., Anticancer. Agents Med. Chem. 9 
(2009) 138–61. doi:10.2174/187152009787313855. 

[127] A.T. Jan, M.R. Kamli, I. Murtaza, J.B. Singh, A. Ali, Q.M.R. Haq, Dietary flavonoid 
quercetin and associated health benefits-An overview, Food Rev. Int. 26 (2010) 302–317. 
doi:10.1080/87559129.2010.484285. 

[128] G. Carullo, A.R. Cappello, L. Frattaruolo, M. Badolato, B. Armentano, F. Aiello, 
Quercetin and derivatives: Useful tools in inflammation and pain management, Future 
Med. Chem. 9 (2017) 79–93. doi:10.4155/fmc-2016-0186. 

[129] A.M. Abudunia, M. Ansar, J. Taoufik, Y. Ramli, E.M. Essassi, A. Ibrahimi, K. Khedid, 
Evaluation of antibacterial activity of extracts from Calendula aventis flowers, J. Chem. 
Pharm. Res. 6 (2014) 156–161. 

[130] R. Masella, R. Di Benedetto, R. Varì, C. Filesi, C. Giovannini, Novel mechanisms of 
natural antioxidant compounds in biological systems: Involvement of glutathione and 
glutathione-related enzymes, J. Nutr. Biochem. 16 (2005) 577–586. 
doi:10.1016/j.jnutbio.2005.05.013. 

[131] S. Kohnen, T. Franck, P. Van Antwerpen, K.Z. Boudjeltia, A. Mouithys-Mickalad, C. 
Deby, N. Moguilevsky, G. Deby-Dupont, M. Lamy, D. Serteyn, Resveratrol inhibits the 
activity of equine neutrophil myeloperoxidase by a direct interaction with the enzyme, J. 
Agric. Food Chem. 55 (2007) 8080–8087. doi:10.1021/jf071741n. 

[132] M. Paszkiewicz, A. Budzyńska, B. Różalska, B. Sadowska, The immunomodulatory role 
of plant polyphenols, Postepy Hig. Med. Dosw. 66 (2012) 637—646. 
doi:10.5604/17322693.1009908. 

[133] A. Radosz, K.-C. Sylwia, K. Duda-Grychtoł, Kosmetyczne i lecznicze zastosowanie roślin 
ozdobnych, Med. Rodz. 21 (2018) 65–71. 

[134] M. Tomczykowa, K. Leszczyńska, M. Tomczyk, E. Tryniszewska, D. Kalemba, 
Composition of the Essential Oil of Bidens tripartita L. Roots and Its Antibacterial and 
Antifungal Activities, J. Med. Food. 14 (2011) 428–433. doi:10.1089/jmf.2010.0066. 

[135] S.W. Eisenman, D.E. Zaurov, L. Struwe, Medicinal plants of Central Asia: Uzbekistan 
and Kyrgyzstan, Springer Science &Business Media, New York Heidelberg Dordrecht 
London, 2013. doi:10.1007/978-1-4614-3912-7. 

[136] C. Trąba, K. Rogut, P. Wolański, Rośliny dziko występujące i ich zastosowanie. 
Przewodnik po wybranych gatunkach, ProCarpathia, Rzeszów, 2012. 

[137] R.H. Mohlenbrock, Acanthaceae to Myricaceae: Water Willows to Wax Myrtles. Aquatic 
and standing water plants of the central Midwest, Southern Illinois University Press, 
Illinois, 2008. 

[138] O.N. Pozharitskaya, A.N. Shikov, M.N. Makarova, V.M. Kosman, N.M. Faustova, S.V. 
Tesakova, V.G. Makarov, B. Galambosi, Anti-inflammatory activity of a HPLC-
fingerprinted aqueous infusion of aerial part of Bidens tripartita L., Phytomedicine. 17 
(2010) 463–468. doi:10.1016/J.PHYMED.2009.08.001. 

[139] A. Taliou, E. Zintzaras, L. Lykouras, K. Francis, An open-label pilot study of a 
formulation containing the anti-inflammatory flavonoid luteolin and its effects on 
behavior in children with autism spectrum disorders, Clin. Ther. 35 (2013) 592–602. 
doi:10.1016/j.clinthera.2013.04.006. 

[140] A.N. Shikov, O.N. Pozharitskaya, V.G. Makarov, H. Wagner, R. Verpoorte, M. Heinrich, 
Medicinal Plants of the Russian Pharmacopoeia; their history and applications, J. 
Ethnopharmacol. 154 (2014) 481–536. doi:10.1016/J.JEP.2014.04.007. 

[141] V. Kaškoniene, P. Kaškonas, A. Maruška, O. Ragažinskiene, Chemical composition and 
chemometric analysis of essential oils variation of Bidens tripartita L. during vegetation 
stages, Acta Physiol. Plant. 33 (2011) 2377–2385. doi:10.1007/s11738-011-0778-9. 

[142] A.G. Serbin, M.I. Borisoc, V.T. Chernobai, Favonoids of Bidens tripartita, Chem. Nat. 
Compd. 8 (1972) 439–441. doi:https://doi.org/10.1007/BF00563663. 

[143] L.P. Christensen, J. Lam, T. Thomasen, A chalcone and other constituents of bidens 
tripartitus, Phytochemistry. 29 (1990) 3155–3156. doi:10.1016/0031-9422(90)80177-I. 

[144] M. Tomczykowa, M. Tomczyk, P. Jakoniuk, E. Tryniszewska, Antimicrobial and 



 146 

antifungal activities of the extracts and essential oils of Bidens tripartita, Folia Histochem. 
Cytobiol. 46 (2008) 389–393. doi:10.2478/v10042-008-0082-8. 

[145] V. Kaškoniene, P. Kaškonas, A. Maruška, O. Ragažinskiene, Essential oils of Bidens 
tripartita L. collected during period of 3 years composition variation analysis, Acta 
Physiol. Plant. 35 (2013) 1171–1178. doi:10.1007/s11738-012-1156-y. 

[146] A. Chatzilazarou, E. Katsoyannos, O. Gortzi, Y. Paraskevopoulos, E. Dourtoglou, J. 
Tsaknis, O. Gortzi, S. Lalas, Removal of Polyphenols from Wine Sludge Using Cloud 
Point Extraction Removal of Polyphenols from Wine Sludge Using Cloud Point 
Extraction, J. Air Waste Manage. Assoc. 60 (2010) 454–459. doi:10.3155/1047-
3289.60.4.454. 

[147] K. Śliwa, A. Tomaszkiewicz-Potępa, E. Sikora, J. Ogonowski, Micelle-mediated 
extraction of elderberry blossom by whey protein and naturally derived surfactants, Acta 
Biochim. Pol. 60 (2013) 803–806. 

[148] K. Śliwa, E. Sikora, J. Ogonowski, J. Oszmiański, J. Kolniak-Ostek, A micelle mediated 
extraction as a new method of obtaining the infusion of Bidens tripartita, Acta Biochim. 
Pol. 63 (2016) 543–548. doi:10.18388/abp.2015_1223. 

[149] E. Paleologos, D. Giokas, M.I. Karayannis, Micelle-mediated separation and cloud-point 
extraction, Trends Anal. Chem. 24 (2005) 426–436. 

[150] E. Katsoyannos, A. Chatzilazarou, O. Gortzi, S. Lalas, S. Konteles, 1,  and P. Tataridis, 
Application of cloud point extraction using surfactants in the isolation of physical 
antioxidants (phenols) from olive mill wastewater., Fresenius Environ. Bull. 15 (2006) 
1122–1125. 

[151] B. Delgado, V. Pino, J.H. Ayala, V. González, A.M. Afonso, Coupling micelle-mediated 
extraction using mixtures of surfactants and fluorescence measurements with a fiber-optic 
for the screening of PAHs in seawater, Analyst. 130 (2005) 571–577. 
doi:10.1039/b415125a. 

[152] R. Carabias-Martı ́nez, E. Rodrı ́guez-Gonzalo, B. Moreno-Cordero, J.. Pérez-Pavón, C. 
Garcı ́a-Pinto, E. Fernández Laespada, Surfactant cloud point extraction and 
preconcentration of organic compounds prior to chromatography and capillary 
electrophoresis, J. Chromatogr. A. 902 (2000) 251–265. doi:10.1016/s0021-
9673(00)00837-2. 

[153] M. Ueno, N. Isokawa, K. Fueda, S. Nakahara, H. Teshima, N. Yamamoto, Practical 
Chemistry of Long-Lasting Bubbles, World J. Chem. Educ. 4 (2016) 32–44. 
doi:10.12691/wjce-4-2-2. 

[154] A. Tomaszkiewicz-Potępa, K. Śliwa, P. Śliwa, Possibilities of using surface-active agents 
to extraction of active ingredients of the plant material, Tech. Trans. Chem. 1-Ch (2010) 
343–352. 

[155] S.R.M. Grallert, C. de O. Rangel-Yagui, K.F.M. Pasqualoto, L.C. Tavares, Polymeric 
micelles and molecular modeling applied to the development of radiopharmaceuticals, 
Brazilian J. Pharm. Sci. 48 (2017) 1–16. doi:10.1590/s1984-82502012000100002. 

[156] S.G. Oh, D.O. Shah, the effect of micellar lifetime on the rate of solubilization and 
detergenxy in SDS.pdf, J. Am. Oil Chem. 70 (1993) 673–678. 

[157] R. Hadgiivanova, H. Diamant, D. Andelman, Kinetics of surfactant micellization: A free 
energy approach, J. Phys. Chem. B. 115 (2011) 7268–7280. doi:10.1021/jp1073335. 

[158] C.O. Rangel-Yagui, A. Pessoa, L.C. Tavares, Micellar solubilization of drugs., J.Pharm 
Pharm. Sci. 8(2) (2005) 147–163. 

[159] M.A. Malik, M.A. Hashim, F. Nabi, S.A. AL-Thabaiti, Z. Khan, Anti-corrosion ability of 
surfactants: A review, Int. J. Electrochem. Sci. 6 (2011) 1927–1948. 

[160] E.K. Paleologos, D.L. Giokas, M.I. Karayannis, Micelle-mediated separation and cloud-
point extraction, TrAC - Trends Anal. Chem. 24 (2005) 426–436. 
doi:10.1016/j.trac.2005.01.013. 

[161] B. Rózycka-Roszak, E. Woźniak, P. Misiak, R. Fra̧ckowiak, K.A. Wilk, Thermodynamic 
properties of new gluconamide-based cationic surfactants in aqueous solution: 
Experimental and modeling approaches, J. Chem. Thermodyn. 66 (2013) 1–8. 
doi:10.1016/j.jct.2013.06.012. 



 147 

[162] F.K.G. Santos, E.L.B. Neto, M.C.P.A. Moura, T.N.C. Dantas, A.A.D. Neto, Molecular 
behavior of ionic and nonionic surfactants in saline medium, Colloids Surfaces A 
Physicochem. Eng. Asp. 333 (2009) 156–162. doi:10.1016/j.colsurfa.2008.09.040. 

[163] K. Nesměrák, I. Němcová, Determination of critical micelle concentration by 
electrochemical means, Anal. Lett. 39 (2006) 1023–1040. 
doi:10.1080/00032710600620302. 

[164] I. Kiszkiel, M. Hryniewicka, Ekstrakcja micelarna jako alternatywna technika 
przygotowania próbek do analizy chemicznej, Bromatol. i Chem. Toksykol. 1 (2011) 104–
116. http://www.ptfarm.pl/pub/File/bromatologia_2011/1/br 1_2011 s. 104-116.pdf. 

[165] E. Mohajeri, G.D. Noudeh, Effect of Temperature on the Critical Micelle Concentration 
and Micellization Thermodynamic of Nonionic Surfactants: Polyoxyethylene Sorbitan 
Fatty Acid Esters, E-Journal Chem. 9 (2012) 2268–2274. doi:10.1155/2012/961739. 

[166] R. Zieliński, Surfaktanty., Wydanie II, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Poznaniu, Poznań, 2013. 

[167] K.S. Sharma, A.K. Rakshit, Thermodynamics of micellization and interfacial adsorption 
of polyoxyethylene (10) lauryl ether (C12E10) in water, Indian J. Chem. - Sect. A 
Inorganic, Phys. Theor. Anal. Chem. 43 (2004) 265–269. 

[168] A. Melnyk, J. Namieśnik, L. Wolska, Theory and recent applications of coacervate-based 
extraction techniques, TrAC - Trends Anal. Chem. 71 (2015) 282–292. 
doi:10.1016/j.trac.2015.03.013. 

[169] D. Sicilia, S. Rubio, D. Pérez-Bendito, Evaluation of the factors affecting extraction of 
organic compounds based on the acid-induced phase cloud point approach, Anal. Chim. 
Acta. 460 (2002) 13–22. doi:10.1016/S0003-2670(02)00148-4. 

[170] T. Morisue, Y. Moroi, O. Shibata, Solubilization of Benzene, Naphthalene, Anthracene, 
and Pyrene in Dodecylammonium Trifluoroacetate Micelles, J. Phys. Chem. 98 (1994) 
12995–13000. 

[171] J.C. Liu, P.S. Chang, Solubility and adsorption behaviors of chlorophenols in the presence 
of surfactant, Water Sci. Technol. 35 (1997) 123–130. doi:10.1016/S0273-
1223(97)00122-4. 

[172] P.L. Luisi, M. Giomirfi, M.P. Hleni, B.H. Robinson, Reverse mice|les as hosts for proteins 
and small molecules, Biochim. Biophys. Acta. 947 (1988) 209–246. http://ac.els-
cdn.com/0304415788900251/1-s2.0-0304415788900251-main.pdf?_tid=fb7cedb8-1d94-
11e7-b4e4-00000aab0f6c&acdnat=1491791317_4b4fff7ad669f1f8e7e137d8314cd9a9. 

[173] R. Nagarajan, Solubilization by amphiphilar aggregates, Curr. Opin. Colloid Interface Sci. 
2 (2010) 282–293. doi:10.1016/s1359-0294(97)80037-4. 

[174] Z. Vinarov, P. Dobreva, S. Tcholakova, Effect of surfactant molecular structure on 
Progesterone solubilization, J. Drug Deliv. Sci. Technol. 43 (2018) 44–49. 
doi:10.1016/j.jddst.2017.09.014. 

[175] A.R. Zarei, Spectrophotometric determination of trace amounts of furfural in water 
samples after mixed micelle-mediated extraction, Acta Chim. Slov. 56 (2009) 322–328. 
doi:10.5958/0974-4150.2018.00064.0. 

[176] C.D. Stalikas, Micelle-mediated extraction as a tool for separation and preconcentration 
in metal analysis, TrAC - Trends Anal. Chem. 21 (2002) 343–355. doi:10.1016/S0165-
9936(02)00502-2. 

[177] T. Ingram, S. Storm, P. Glembin, S. Bendt, D. Huber, T. Mehling, I. Smirnova, Aqueous 
surfactant two-phase systems for the continuous countercurrent cloud point extraction, 
Chemie-Ingenieur-Technik. 84 (2012) 840–848. doi:10.1002/cite.201100256. 

[178] A.S. Yazdi, Surfactant-based extraction methods, TrAC - Trends Anal. Chem. 30 (2011) 
918–929. doi:10.1016/j.trac.2011.02.010. 

[179] K. Materna, J. Szymanowski, Separation of phenols from aqueous micellar solutions by 
cloud point extraction, J. Colloid Interface Sci. 255 (2002) 195–201. 
doi:10.1006/jcis.2002.8613. 

[180] S. Xie, M.C. Paau, C.F. Li, D. Xiao, M.M.F. Choi, Separation and preconcentration of 
persistent organic pollutants by cloud point extraction, J. Chromatogr. A. 1217 (2010) 
2306–2317. doi:10.1016/j.chroma.2009.11.075. 



 148 

[181] B.D. Ribeiro, D.W. Barreto, M.A.Z. Coelho, Use of micellar extraction and cloud point 
preconcentration for valorization of saponins from sisal (Agave sisalana) waste, Food 
Bioprod. Process. 94 (2015) 601–609. doi:10.1016/j.fbp.2014.07.004. 

[182] K. Madej, Microwave-assisted and cloud-point extraction in determination of drugs and 
other bioactive compounds, TrAC - Trends Anal. Chem. 28 (2009) 436–446. 
doi:10.1016/j.trac.2009.02.002. 

[183] M. de la Guardia, S. Armenta, Greening sample treatments, Compr. Anal. Chem. 57 
(2011) 87–120. doi:10.1016/B978-0-444-53709-6.00005-7. 

[184] J. López-Darias, V. Pino, J.H. Ayala, V. González, A.M. Afonso, Micelle-mediated 
extractions using nonionic surfactant mixtures and HPLC-UV to determine endocrine-
disrupting phenols in seawaters, Anal. Bioanal. Chem. 391 (2008) 735–744. 
doi:10.1007/s00216-008-1944-9. 

[185] M. Moradi, Y. Yamini, Surfactant roles in modern sample preparation techniques: A 
review, J. Sep. Sci. 35 (2012) 2319–2340. doi:10.1002/jssc.201200368. 

[186] C. Sun, Y. Xie, H. Liu, Microwave-assisted Micellar Extraction and Determination of 
Glycyrrhizic Acid and Liquiritin in Licorice Root by HPLC, Chinese J. Chem. Eng. 15 
(2007) 474–477. doi:10.1016/s1004-9541(07)60111-6. 

[187] A. Kabalnov, U. Olsson, H. Wennerström, Salt effects on nonionic microemulsions are 
driven by adsorption/depletion at the surfactant monolayer, J. Phys. Chem. 99 (1995) 
6220–6230. doi:10.1021/j100016a068. 

[188] K. Robards, Strategies for the determination of bioactive phenols in plants, fruit and 
vegetables, J. Chromatogr. A. 1000 (2003) 657–691. 

[189] M.P.K. Choi, K.K.C. Chan, H.W. Leung, C.W. Huie, Pressurized liquid extraction of 
active ingredients (ginsenosides) from medicinal plants using non-ionic surfactant 
solutions, J. Chromatogr. A. 983 (2003) 153–162. doi:10.1016/S0021-9673(02)01649-7. 

[190] M.H. Kabir, K. Aramaki, M. Ishitobi, H. Kunieda, Cloud point and formation of 
microemulsions in sucrose dodecanoate systems, Colloids Surfaces A Physicochem. Eng. 
Asp. 216 (2003) 65–74. doi:10.1016/S0927-7757(02)00498-3. 

[191] W. Liu, W. jun Zhao, J. bo Chen, M. min Yang, A cloud point extraction approach using 
Triton X-100 for the separation and preconcentration of Sudan dyes in chilli powder, Anal. 
Chim. Acta. 605 (2007) 41–45. doi:10.1016/j.aca.2007.10.034. 

[192] Y. Bingjia, Y. Li, H. Qiong, S. Akita, Cloud Point Extraction of Polycyclic Aromatic 
Hydrocarbons in Aqueous Solution with Silicone Surfactants, Chin. J. Chem. Eng. 15 
(2007) 468–473. 

[193] Z. Shi, X. Zhu, H. Zhang, Micelle-mediated extraction and cloud point preconcentration 
for the analysis of aesculin and aesculetin in Cortex fraxini by HPLC, J. Pharm. Biomed. 
Anal. 44 (2007) 867–873. doi:10.1016/j.jpba.2007.03.035. 

[194] K. Kiathevest, M. Goto, M. Sasaki, P. Pavasant, A. Shotipruk, Extraction and 
concentration of anthraquinones from roots of Morinda citrifolia by non-ionic surfactant 
solution, Sep. Purif. Technol. 66 (2009) 111–117. doi:10.1016/j.seppur.2008.11.017. 

[195] N. Pourreza, S. Elhami, Cloud point extraction and spectrophotometric determination of 
amaranth in food samples using nonionic surfactant Triton X-100 and 
tetrabutylammonium hydrogen sulfate, J. Iran. Chem. Soc. 6 (2009) 784–788. 
doi:10.1007/BF03246170. 

[196] S. Chatterjee, A. Jain, S. De, Effect of different operating conditions in cloud point assisted 
extraction of thymol from Ajwain (Trachyspermum Ammi L.) seeds and recovery using 
solvent, J. Food Sci. Technol. 54 (2017) 4353–4361. doi:10.1007/s13197-017-2906-z. 

[197] M. Chen, Q. Xia, M. Liu, Y. Yang, Cloud-Point Extraction and Reversed-Phase High-
Performance Liquid Chromatography for the Determination of Synthetic Phenolic 
Antioxidants in Edible Oils, J. Food Sci. 76 (2011) 98–103. doi:10.1111/j.1750-
3841.2010.01914.x. 

[198] A. Chatzilazarou, E. Katsoyannos, M. Lagopoulou, J. Tsaknis, Application of cloud point 
extraction with the aid of Genapol X-080 in the pre-concentration of lycopene and total, 
Sci. Wiss. Ernährung/Nutrition. 35 (2011) 5–13. 

[199] D. Löf, K. Schillén, L. Nilsson, Flavonoids : Precipitation Kinetics and Interaction with 



 149 

Surfactant Micelles, J. Food Sci. 73 (2011) 35–39. doi:10.1111/j.1750-
3841.2011.02103.x. 

[200] O. Singh, R. Kaur, R.K. Mahajan, Flavonoid-surfactant interactions: A detailed 
physicochemical study, Spectrochim. Acta - Part A Mol. Biomol. Spectrosc. 170 (2017) 
77–88. doi:10.1016/j.saa.2016.07.007. 

[201] L. Chen, Y. Chen, C.-Y. Su, C. Hong, H.-O. Ho, M.-T. Sheu, Development and 
characterization of self-assembling lecithin-based mixed polymeric micelles containing 
quercetin in cancer treatment and an in vivo pharmacokinetic study, Int. J. Nanomedicine. 
11 (2016) 1557–1566. 

[202] K. Stamatopoulos, E. Katsoyannos, A. Chatzilazarou, Antioxidant Activity and Thermal 
Stability of Oleuropein and Related Phenolic Compounds of Olive Leaf Extract after 
Separation and Concentration by Salting-Out-Assisted Cloud Point Extraction, 
Antioxidants. 3 (2014) 229–244. doi:10.3390/antiox3020229. 

[203] X. Tang, D. Zhu, W. Huai, W. Zhang, C. Fu, X. Xie, S. Quan, H. Fan, Simultaneous 
extraction and separation of flavonoids and alkaloids from Crotalaria sessiliflora L. by 
microwave-assisted cloud-point extraction, Sep. Purif. Technol. 175 (2017) 266–273. 
doi:10.1016/j.seppur.2016.11.038. 

[204] C.D. Bruce, S. Senapati, M.L. Berkowitz, L. Perera, M.D.E. Forbes, Molecular dynamics 
simulations of sodium dodecyl sulfate micelle in water: The behavior of water, J. Phys. 
Chem. B. 106 (2002) 10902–10907. doi:10.1021/jp025872x. 

[205] F. Palazzesi, M. Calvaresi, F. Zerbetto, A molecular dynamics investigation of structure 
and dynamics of SDS and SDBS micelles, Soft Matter. 7 (2001) 9148–9156. 

[206] M. Mobasheri, H. Attar, S.M.R. Sorkhabadi, A. Khamesipour, M.R. Jaafari, Solubilization 
behavior of polyene antibiotics in nanomicellar system: Insights from molecular dynamics 
simulation of the amphotericin B and Nystatin interactions with polysorbate 80, 
Molecules. 21 (2015) 2–26. doi:10.3390/molecules21010006. 

[207] S. Abel, N. Galamba, E. Karakas, M. Marchi, W.H. Thompson, D. Laage, On the 
Structural and Dynamical Properties of DOPC Reverse Micelles, Langmuir. 32 (2016) 
10610–10620. 

[208] ChemAxon, InstantJChem, (2015). 
[209] M.J. Frisch, G.W. Trucks, H.B. Schlegel, G.E. Scuseria, M.A. Robb, J.R. Cheeseman, G. 

Scalmani, V. Barone, G.A. Petersson, H. Nakatsuji, X. Li, M. Caricato, A. V. Marenich, 
J. Bloino, B.G. Janesko, R. Gomperts, B. Mennucci, H.P. Hratchian, J. V. Ortiz, A.F. 
Izmaylov, J.L. Sonnenberg, D. Williams-Young, F. Ding, F. Lipparini, F. Egidi, J. Goings, 
B. Peng, A. Petrone, T. Henderson, D. Ranasinghe, V.G. Zakrzewski, J. Gao, N. Rega, G. 
Zheng, W. Liang, M. Hada, M. Ehara, K. Toyota, R. Fukuda, J. Hasegawa, M. Ishida, T. 
Nakajima, Y. Honda, O. Kitao, H. Nakai, T. Vreven, K. Throssell, J. Montgomery, J. A., 
J.E. Peralta, F. Ogliaro, M.J. Bearpark, J.J. Heyd, E.N. Brothers, K.N. Kudin, V.N. 
Staroverov, T.A. Keith, J. Kobayashi, R.Normand, K. Raghavachari, A.P. Rendell, J.C. 
Burant, S.S. Iyengar, J. Tomasi, M. Cossi, J.M. Millam, M. Klene, C. Adamo, R. Cammi, 
J.W. Ochterski, R.L. Martin, K. Morokuma, O. Farkas, J.B. Foresman, D.J. Fox, Gaussian 
09, (2009). 

[210] L. Martinez, R. Andrade, E.G. Birgin, J.. Martinez, Packmol: A Package for Building 
Initial Configurations for Molecular Dynamics Simulations, J. Comput. Chem. 30 (2009) 
2157–2164. doi:10.1002/jcc.21224. 

[211] J.M. Martinez, L. Martinez, Packing Optimization for Automated Generation of Complex 
System’s Initial Configurations for Molecular Dynamics and Docking, J. Comput. Chem. 
24 (2003) 819–825. doi:https://doi.org/10.1002/jcc.10216. 

[212] M.J. Abraham, T. Murtola, R. Schulz, S. Páll, J.C. Smith, B. Hess, E. Lindah, Gromacs: 
High performance molecular simulations through multi-level parallelism from laptops to 
supercomputers, SoftwareX. 1–2 (2015) 19–25. doi:10.1016/j.softx.2015.06.001. 

[213] S. Pall, M.J. Abraham, C. Kutzner, B. Hess, E. Lindahl, Tackling Exascale Software 
Challenges in Molecular Dynamics Simulations with GROMACS, Solving Softw. 
Challenges Exascale. EASC 2014. Lect. Notes Comput. Sci. 8759 (2015) 3–27. 
doi:10.1007/978-3-319-15976-8. 



 150 

[214] S. Pronk, S. Páll, R. Schulz, P. Larsson, P. Bjelkmar, R. Apostolov, M.R. Shirts, J.C. 
Smith, P.M. Kasson, D. Van Der Spoel, B. Hess, E. Lindahl, GROMACS 4.5: A high-
throughput and highly parallel open source molecular simulation toolkit, Bioinformatics. 
29 (2013) 845–854. doi:10.1093/bioinformatics/btt055. 

[215] B. Hess, C. Kutzner, D. Van Der Spoel, E. Lindahl, GROMACS 4: Algorithms for highly 
efficient, load-balanced, and scalable molecular simulation, J. Chem. Theory Comput. 4 
(2008) 435–447. doi:10.1021/ct700301q. 

[216] D. Van Der Spoel, E. Lindahl, B. Hess, G. Groenhof, A.E. Mark, H.J.C. Berendsen, 
GROMACS: Fast, flexible, and free, J. Comput. Chem. 26 (2005) 1701–1718. 
doi:10.1002/jcc.20291. 

[217] E. Lindahl, B. Hess, D. van der Spoel, GROMACS 3.0: A package for molecular 
simulation and trajectory analysis, J. Mol. Model. 7 (2001) 306–317. 
doi:10.1007/S008940100045. 

[218] H.J.C. Berendsen, D. van der Spoel, R. van Drunen, GROMACS: A message-passing 
parallel molecular dynamics implementation, Comput. Phys. Commun. 91 (1995) 43–56. 
doi:10.1016/0010-4655(95)00042-E. 

[219] M. Cybul, R. Nowak, Przegląd metod stosowanych w analizie właściwości 
antyoksydacyjnych wyciągów roślinnych, Herba Pol. 54 (2008) 68–78. 

[220] G. Shabir, F. Anwar, B. Sultana, Z.M. Khalid, M. Afzal, Q.M. Khan, M. Ashrafuzzaman, 
Antioxidant and antimicrobial attributes and phenolics of different solvent extracts from 
leaves, flowers and bark of gold mohar [Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf.], Molecules. 
16 (2011) 7302–7319. doi:10.3390/molecules16097302. 

[221] J. Oszmiański, P. Nowicka, M. Teleszko, A. Wojdyło, T. Cebulak, K. Oklejewicz, 
Analysis of phenolic compounds and antioxidant activity in wild blackberry fruits, Int. J. 
Mol. Sci. 16 (2015) 14540–14553. doi:10.3390/ijms160714540. 

[222] H. Kandarova, P. Hayden, M. Klausner, J. Kubilus, J. Sheasgreen, An In Vitro Skin 
Irritation Test (SIT) using the EpiDerm Reconstructed Human Epidermal (RHE) Model, 
J. Vis. Exp. 29 (2009) 1–6. doi:10.3791/1366. 

[223] K. Śliwa, E. Sikora, J. Ogonowski, Kompozycja emulsji kosmetycznej w postaci mleczka 
do oczyszczania skóry, zwłaszcza atopowej, P.427661, 2018. 

[224] K. Śliwa, E. Sikora, J. Ogonowski, Kompozycja kosmetyczna w postaci kremu na noc, 
P.427662, 2018. 

[225] K. Śliwa, E. Sikora, J. Ogonowski, Kompozycja kosmetyczna w postaci kremu na dzień, 
P.427663, 2018. 

[226] K. Śliwa, E. Sikora, J. Ogonowski, Kompozycja emulsji kosmetycznej w postaci serum 
do pielęgnacji skóry,zwłaszcza atopowej, P.427664, 2018. 

[227] K. Śliwa, I. Ciepińska, J. Ogonowski, Determination of flavonoids stability in the 
elderberry blossoms extract, Towarozn. Probl. Jakości. 3 (2016) 146–151. 

[228] K. Śliwa, P. Śliwa, E. Sikora, J. Ogonowski, J. Oszmiański, P. Nowicka, Application of 
Polyethylene/Polypropylene Glycol Ethers of Fatty Alcohols for Micelle-Mediated 
Extraction of Calendula anthodium, J. Surfactants Deterg. 22 (2019) 655–661. 
doi:10.1002/jsde.12237. 

[229] A. Pękal, K. Pyrzynska, Evaluation of Aluminium Complexation Reaction for Flavonoid 
Content Assay, Food Anal. Methods. 7 (2014) 1776–1782. doi:10.1007/s12161-014-
9814-x. 

[230] S. Lebecque, J.M. Crowet, M.N. Nasir, M. Deleu, L. Lins, Molecular dynamics study of 
micelles properties according to their size, J. Mol. Graph. Model. 72 (2017) 6–15. 
doi:10.1016/j.jmgm.2016.12.007. 

 


