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Streszczenie
Bogactwo związków chemicz-
nych pochodzenia roślinne-
go stawia chemika analityka 
przed trudnym zadaniem. 
Jeszcze przed rozpoczęciem 
eksperymentu należy właści-
wie zaplanować całą procedu-
rę i odpowiedzieć na szereg 
pytań, przede wszystkim:
• jak skutecznie wyekstraho-
wać pożądane substancje 
z materiału roślinnego?
• w jaki sposób rozdzielić eks-
trakt na grupy związków i jak 
oczyścić interesujące frakcje?
• czy istnieje możliwość wy-
izolowania pojedynczych sub-
stancji?
• które metody identyfikacji
związków będą najbardziej 
odpowiednie?
• czy wyniki analizy ilościowej 
są wiarygodne? 
Analityka związków roślin-
nych jest jednym z najbar-
dziej istotnych zagadnień 
współczesnej chemii anali-
tycznej. Liczne substancje są 
przydatne w zwalczaniu róż-
nego rodzaju schorzeń lub 
wykazują działanie toksyczne. 
Inne związki pozwalają rośli-
nie aktywnie bronić się przed 
owadami oraz niekorzystnymi 
warunkami środowiska. Oce-
na przydatności danej rośliny 
w farmakologii lub rolnictwie 
na podstawie zawartości okre-
ślonych związków chemicz-
nych wymaga solidnego za-
plecza analitycznego i umie-

jętności wykonywania złożo-
nych procedur badawczych.
Prezentowana praca ma za 
zadanie przedstawić najważ-
niejsze metody ekstrakcji, izo-
lowania, identyfikacji i analizy
ilościowej związków roślin-
nych z grupy tzw. metaboli-
tów wtórnych. Omówione zo-
staną wieloetapowe techniki, 
pozwalające na wydzielenie 
pojedynczych substancji, oraz 
metody łatwe i szybkie do za-
stosowania bez konieczności 
żmudnego przygotowywa-
nia próbek. Takie podejście 
jest szczególnie przydatne, 
gdy ocenić trzeba konkretną 
cechę (np. profil jednej gru-
py związków chemicznych) 
w dużej ilości prób. Opisane 
zostaną także ograniczenia
powszechnie stosowanych 
metod badawczych.

Metabolity wtórne roślin
Pojęcie „metabolity wtórne” 
zostało wprowadzone w celu 
opisania wszystkich tych 
związków roślinnych, które 
nie są niezbędne w żadnym 
z podstawowych procesów 
życiowych (wzrost, rozmnaża-
nie) i nie powstają na żadnym 
głównym szlaku metabolicz-
nym (1). Początkowo zakłada-
no, że nie pełnią one żadnej 
istotnej roli w organizmach 
roślinnych i stanowią pro-
dukty uboczne metabolizmu. 
Dopiero w drugiej połowie 
XX wieku pojawiły się głosy, 

że metabolity wtórne, choć 
nie warunkują przetrwania 
rośliny, pełnią istotne funk-
cje m.in. w oddziaływaniach 
między roślinami i owadami. 
Od tego momentu dyscyplina 
nauki zwana ekologią bioche-
miczną, zajmująca się prze-
mianami i rolą metabolitów 
wtórnych, przeżywa okres 
burzliwego rozwoju. Obecnie 
znane są dziesiątki tysięcy 
metabolitów wtórnych, a ich 
przydatność w farmakologii 
dodatkowo zwiększyła zainte-
resowanie tymi substancjami. 
Jako iż przynależność związku 
chemicznego do grupy me-
tabolitów wtórnych nie jest 
warunkowana jego strukturą, 
lecz funkcją pełnioną w orga-
nizmie, bogactwo struktural-
ne metabolitów wtórnych jest 
duże. W zależności od lokali-
zacji w roślinie oraz pełnionej 
funkcji, do metabolitów wtór-
nych zaliczane są m. in. alkalo-
idy, liczne związki fenolowe,
niektóre lipidy proste i złożo-
ne, steroidy i terpenoidy (od 
monoterpenów do tetrater-
penów) oraz ich glikozydy (2, 
3). Substancje te wykazują 
ogromne zróżnicowanie funk-
cji pełnionych w organizmie 
roślinnym oraz aktywności 
wobec innych grup organi-
zmów. Szczególne zaintereso-
wanie budzą takie cechy, jak:
• przydatność w medycynie 
(aktywność wobec bakterii 
i grzybów chorobotwórczych 

oraz komórek nowotworo-
wych),
• właściwości antyoksydacyj-
ne,
• przydatność w przemyśle 
spożywczym i kosmetycznym 
(związki zapachowe, barwni-
ki),
• zwiększanie odporności ro-
ślin uprawnych na żerowanie 
owadów oraz na niekorzystne 
warunki środowiskowe (susza, 
zasolenie, obecność substan-
cji toksycznych),
• możliwość klasyfikowania 
spokrewnionych roślin na pod-
stawie profilu wybranych me-
tabolitów (chemotaksonomia).
Ze względu na te i inne ce-
chy, analityka metabolitów 
roślinnych jest bardzo istotną 
gałęzią współczesnej chemii 
analitycznej, która wymaga 
często innego podejścia, niż 
np. analityka zanieczyszczeń 
środowiska czy surowców 
i produktów przemysłowych. 
Jednocześnie, niektóre roz-
wiązania nie różnią się od 
tych, stosowanych np. w ana-
lityce żywności, jako że w obu 
przypadkach mamy często 
do czynienia ze skompliko-
waną matrycą o podobnym 
charakterze oraz ze związkami 
o zbliżonej strukturze i właści-
wościach.

Schemat procedury 
analitycznej
Bogactwo strukturalne me-
tabolitów wtórnych roślin 
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oznacza także znaczne zróż-
nicowanie właściwości fizy-
kochemicznych omawianych 
substancji. Większość z nich 
charakteryzuje się stosunko-
wo niską masą cząsteczkową 
(często poniżej 1000 Da), ale 
już np. polarność oraz roz-
puszczalność w wodzie i roz-
puszczalnikach organicznych 
zmienia się w dość szerokim 
zakresie. W efekcie, już na 
etapie planowania procedury 
analitycznej należy brać pod 
uwagę właściwości związków, 
co pozwoli na zastosowanie 
odpowiednich metod ekstrak-
cji, frakcjonowania i analizy. 
Określenie celu analizy deter-
minuje jej przebieg – analiza 
strukturalna pojedynczego 
metabolitu lub jego wydzie-
lanie w celu przeprowadze-
nia testów biologicznych wy-
maga innego podejścia, niż 
ogólna analiza profilu danej
grupy substancji. Pierwszym 
krokiem powinno być zatem 
zdefiniowanie problemu, a na-
stępnie dobranie metod gwa-
rantujących jego rozwiązanie.
Analizy metabolitów roślin-
nych można podzielić na dwie 
podstawowe grupy, różniące 
się przebiegiem i wymaga-
nym nakładem pracy. Pierw-
sza grupa obejmuje analizy, 
w których uzyskany ekstrakt 
będzie wymagał oczyszczania 
i dzielenia na frakcje – ma to 
miejsce zawsze, gdy pracuje 
się nad skomplikowaną mie-
szaniną związków, a nie istnie-
je technika analityczna, która 
pozwala na zbadanie doce-
lowej grupy związków bez 
usunięcia innych substancji 
z matrycy. Druga grupa analiz 
obejmuje szybkie wykonanie 
profilu określonej grupy sub-
stancji w taki sposób, by nie 

poświęcać czasu i odczynni-
ków na oczyszczanie próbki 
z innych związków. Ma to 
szczególne znaczenie, jeśli 
chcemy porównać tak uzyska-
ne profile wielu różnych eks-
traktów (np. z różnych odmian 
bądź gatunków roślin). Wa-
runkiem powodzenia jest do-
branie techniki analitycznej, 
pozwalającej na zignorowanie 
obecności innych substancji.
Niezależnie od rodzaju anali-
zy, pierwszym i niezbędnym 
etapem jest ekstrakcja analizo-
wanych substancji z materiału 
roślinnego. Nieliczne techniki, 
które nie wymagają ekstrakcji 
analitów, mają wąskie zastoso-
wanie i nie będą tu omawiane. 
Już na tym etapie należy brać 
pod uwagę możliwość wy-
stępowania wielu związków 
w postaci związanej (zwykle 
jako glikozydy). Jeśli zatem in-
teresującym nas parametrem 
jest całkowita zawartość danej 
substancji, należy zastosować 
hydrolizę w odpowiednich 
warunkach. Kolejne etapy 
obejmują oczyszczanie i/lub 
frakcjonowanie ekstraktów, 
a następnie analizę jakościo-
wą oraz ilościową. Wyznacza-
nie profilu określonych związ-
ków, z pominięciem etapów 
oczyszczania i frakcjonowa-
nia, często jest równoznaczne 
z zaniechaniem wykonywania 
pełnej analizy ilościowej, okre-
ślany jest wtedy tylko względ-
ny skład docelowej grupy sub-
stancji.

Ekstrakcja
Procedury, stosowane w eks-
trakcji metabolitów wtórnych, 
różnią się w zależności od ro-
dzaju dostępnego materiału 
roślinnego oraz właściwości 
fizykochemicznych analizo-

wanych substancji. Ekstrak-
cję względnie niepolarnych 
związków obecnych na po-
wierzchni rośliny prowadzi 
się niepolarnymi rozpuszczal-
nikami organicznymi ze świe-
żego materiału roślinnego 
(4). Ekstrakcja substancji we-
wnątrzkomórkowych wymaga 
wydłużenia czasu procesu, za-
stosowania bardziej polarnych 
rozpuszczalników (metanol, 
etanol, chloroform), często 
stosuje się też suchy materiał 
roślinny. Pomimo upływu cza-
su, ekstrakcja metodą opisaną 
przez Soxhlet’a w 1879 roku 
wciąż jest szeroko stosowana 
dla wielu grup związków ro-
ślinnych. Alkaloidy roślinne są 
często izolowane za pomocą 
rozpuszczalników organicz-
nych, po wcześniejszym zalka-
lizowaniu próbki w celu prze-
kształcenia soli alkaloidów 
w odpowiednie wolne zasady 
(5). Wodne roztwory meta-
nolu lub etanolu są szeroko 
stosowane do ekstrakcji m. in. 
flawonoidów, kumaryn i sapo-
nin zarówno w formie wolnej, 
jak i związanej (6-8). Użycie 
mieszanin alkoholu i wody 
powoduje jednocześnie nie-
obecność w ekstrakcie meta-
bolitów niepolarnych (np. lipi-
dów). Sterowanie polarnością 
użytego układu ekstrahentów 
może być dogodną metodą 
wstępnego oczyszczania eks-
traktu.
Instrumentalne metody eks-
trakcji nie znalazły w analizie 
metabolitów roślinnych aż 
takiego zastosowania, jak np. 
w analityce środowiska. Prak-
tycznie nieobecna jest tu tech-
nika wspomaganej ekstrakcji 
rozpuszczalnikiem (ASE, acce-
lerated solvent extraction), po-
nieważ wzrost wydajności pro-

cesu nie równoważy kosztów 
zakupu aparatury (9). Popular-
niejsze są systemy wspoma-
gające ekstrakcję z zastosowa-
niem ultradźwięków i energii 
mikrofalowej. Zwiększają one 
wydajność procesu m. in. ze 
względu na lepszą penetrację 
tkanek przez rozpuszczalnik. 
Stosunkowo powszechna jest 
także ekstrakcja za pomocą 
CO2 w stanie nadkrytycznym 
(SFE), pozwalająca na uzyska-
nie znacznej wydajności przy 
jednoczesnym zminimalizo-
waniu ryzyka przekształcenia 
termicznego próbki. Instalacje 
takie są szczególnie popular-
ne w zastosowaniach przemy-
słowych.
Analiza związków lotnych 
(np. monoterpenów) często 
poprzedzana jest destylacją 
badanych substancji z parą 
wodną. Alternatywnym i co-
raz powszechniejszym roz-
wiązaniem jest analiza techni-
kami chromatografii gazowej
(GC) z dozowaniem typu „he-
adspace”. Stosuje się w tym 
przypadku dozowanie próbek 
gazowych, zawierających in-
teresujące nas substancje. Ist-
nieją także eksperymentalne 
rozwiązania, pozwalające na 
analizę związków lotnych, wy-
dzielanych przez pojedyncze 
liście. Powietrze z zamkniętej 
komory jest przepuszczane 
przez złoże sorbentu, zaś ba-
dane substancje są uwalniane 
już podczas dozowania prób-
ki z zastosowaniem desorp-
cji termicznej (10). Rosnące 
zastosowanie ma technika 
mikroekstrakcji do fazy stałej 
(SPME), wykorzystująca włók-
na sorpcyjne, z których lotne 
anality są uwalniane bezpo-
średnio w dozowniku chroma-
tografu gazowego.
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Oczyszczanie i frakcjonowa-
nie ekstraktów
Klasyczne podejście do ana-
lizy ekstraktów pochodzenia 
roślinnego obejmuje etap 
oczyszczania uzyskanych eks-
traktów oraz dzielenia ich na 
frakcje, zawierające związki 
należące do określonych klas. 
Jest to o tyle uzasadnione, 
że znaczna część ekstraktów 
stanowi złożoną mieszaninę 
związków o różnej strukturze 
oraz zanieczyszczeń obec-
nych w matrycy. Liczne tech-
niki analityczne nie pozwalają 
na bezpośrednią, wiarygodną 
analizę takich mieszanin.
Wśród metod oczyszczania 
i frakcjonowania ekstraktów 
roślinnych prym wiodą tech-
niki chromatograficzne. Po-
wszechne jest zastosowanie 
preparatywnej chromatografii
cienkowarstwowej (TLC) oraz 
chromatografii kolumnowej
(CC) z żelem krzemionkowym 
lub tlenkiem glinu jako fazą 
stacjonarną. Fazą ruchomą 
jest w tym przypadku miesza-
nina niepolarnych i średnio 
polarnych rozpuszczalników 
organicznych. Wspomniane 
techniki mogą być rutynowo 
stosowane w analizie więk-
szości metabolitów wtórnych, 
od niepolarnych pochodnych 

kwasów tłuszczowych po 
stosunkowo polarne związki 
fenolowe (11). Wstępna sepa-
racja i analiza grupowa jest 
także możliwa przy zastoso-
waniu wysokosprawnej chro-
matografii cieczowej (HPLC).
Warunkiem jest zastosowanie 
uniwersalnego detektora, po-
zwalającego na wykrywanie 
związków o różnej strukturze. 
Odpowiednim rozwiązaniem 
jest detektor laserowy światła 
rozproszonego (ELSD, LLSD) 
lub opisywany niedawno 
w „Laboratorium” detektor wy-
ładowań koronowych (CAD) 
(12, 13). Ograniczenia obu 
detektorów to konieczność 
stosowania fazy ruchomej 
o większej niż anality lotności 
oraz nieliniowa odpowiedź 
detektora, co znacznie utrud-
nia analizę ilościową. Zaletą 
jest możliwość rozdzielania 
i detekcji także tych związków 
chemicznych, które nie posia-
dają ugrupowań chromoforo-
wych w strukturze cząsteczki. 
Zastosowanie popularnej w in-
nych obszarach chemii anali-
tycznej techniki ekstrakcji do 
fazy stałej (SPE), choć możliwe, 
ma stosunkowo ograniczony 
zasięg. Metoda jest przydat-
na w przypadku oczyszczania 
mieszanin z substancji znacz-

nie różniących się polarnością 
od analizowanych związków.
Warto także wspomnieć o moż-
liwości frakcjonowania eks-
traktów w oparciu o znaczne 
różnice w masie cząstecz-
kowej (dokładniej – różnice 
w rozmiarach cząsteczek) 
związków przy użyciu chroma-
tografii wykluczania (SEC, size-
-exclusion chromatography). 
Jako faz stacjonarnych używa 
się różnego rodzaju polime-
rów, przy czym w przypadku 
metabolitów roślinnych szcze-
gólne zastosowanie ma złoże 
typu Sephadex LH-20, pozwa-
lające na pracę z rozpuszczal-
nikami organicznymi. Metoda 
ta została użyta m. in. do frak-
cjonowania estrów sacharozy 
z powierzchni liści roślin z ro-
dzaju Nicotiana (14).

Techniki analityczne – chro-
matografia gazowa (GC)
Oczyszczone ekstrakty bądź 
uzyskane frakcje są zwykle 
analizowane jakościowo i ilo-
ściowo. Ze względu na często 
niewielkie masy cząsteczko-
we, a co za tym idzie – względ-
nie dużą lotność omawianych 
związków, chromatografia ga-
zowa jest w wielu przypad-
kach najbardziej odpowied-
nią techniką analityczną. 

Niewątpliwie stanowi pod-
stawową metodę badania 
najbardziej lotnych metabo-
litów wtórnych – mono- i se-
skwiterpenów wchodzących 
w skład olejków eterycznych, 
które można analizować bez 
konieczności stosowania po-
chodnych (15). Związki o więk-
szej masie cząsteczkowej, po-
siadające w swojej strukturze 
ugrupowania polarne (grupy 
hydroksylowe, karboksylowe, 
itp.), są zwykle przeprowadza-
ne w odpowiednie pochodne, 
co pozwala zmniejszyć polar-
ność związku, zwiększyć jego 
lotność oraz zminimalizować 
oddziaływania adsorpcyjne 
ze ściankami kolumny chro-
matograficznej. Analizy GC
stosowane są m. in. w analizie 
prostych lipidów, alkaloidów, 
kumaryn, flawonoidów, ste-
roidów, di- oraz triterpenów 
i innych związków (5-7, 16). 
Wiele z wymienionych grup 
związków wymaga syntezy 
pochodnych, należy mieć tak-
że na uwadze, że technika GC 
nie pozwala na analizę gliko-
zydów, z powodu ich znacznej 
masy i niskiej lotności. Z tego 
względu, w przypadku sa-
ponin oraz form związanych 
flawonoidów czy kumaryn
niezbędna jest uprzednia hy-
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droliza, która pozwoli na ana-
lizę jedynie aglikonów.
Chromatografia gazowa jest
bardzo przydatna w przy-
padku analizy ilościowej, nie 
pozwala natomiast na jedno-
znaczną identyfikację sub-
stancji. Stosowanie dostęp-
nych handlowo wzorców, a tak-
że opieranie się o parametry 
retencji (względne czasy re-
tencji, indeksy retencji), może 
ułatwić identyfikację, ale na-
leży ją później potwierdzić in-
nymi technikami. Największe 
zastosowanie będzie tu mia-
ło bezpośrednie połączenie 
chromatografii gazowej ze
spektrometrią mas (GC-MS), 
w którym chromatograf gazo-
wy pełni rolę układu wprowa-
dzania próbki do spektrome-
tru.

Techniki analityczne – wyso-
kosprawna chromatografia
cieczowa (HPLC)
Oprócz wspomnianego już 
zastosowania układu HPLC-
-ELSD do frakcjonowania 
ekstraktów, możliwe jest tak-
że zastosowanie tej techniki 
w analizie metabolitów wtór-
nych. Ze względu na domi-
nującą rolę detektorów UV 
w technice HPLC, jej przydat-
ność w analizie metabolitów 
roślin ogranicza się głównie 
do związków posiadających 
ugrupowania chromoforowe 
w strukturze cząsteczki. Tech-
nika jest powszechnie sto-
sowana m. in. w analizie ku-
maryn i flawonoidów (6, 17).
Przewaga metody HPLC nad 
chromatografią gazową po-
lega na braku konieczności 
syntezy pochodnych, nie wy-
stępuje tu także ograniczenie 
związane z lotnością bada-
nej substancji. Podobnie jak 

w przypadku techniki GC, tak-
że i wysokosprawna chroma-
tografia cieczowa nie pozwala
na jednoznaczną identyfikację
analizowanych związków che-
micznych. Ponownie, połącze-
nie HPLC ze spektrometrią mas 
rozwiązuje ten problem. Tak 
jak technika GC-MS jest obec-
nie dominująca w przypadku 
analiz związków lotnych (np. 
olejków eterycznych), tak też 
różnorodne metody LC-MS 
przeważają w przypadku ana-
liz związków o większych ma-
sach cząsteczkowych.

Techniki analityczne – spek-
trometria mas
W odróżnieniu od wspomnia-
nych wyżej technik chroma-
tograficznych, których pod-
stawową rolą jest rozdzielenie 
mieszaniny badanych związ-
ków i poddanie ich analizie 
ilościowej, spektrometria mas 
służy do określenia budowy 
substancji. Związek wprowa-
dzany do spektrometru mas 
jest poddawany jonizacji, a na 
podstawie powstałego widma 
mas możemy uzyskać szereg 
cennych informacji struktural-
nych, np. masę cząsteczkową, 
obecność grup funkcyjnych, 
sposób połączenia atomów, 
itp. Dzięki analizie takiego 
widma, a także dostępnym ka-
talogom i bibliotekom widm 
oraz licznym pracom na te-
mat dróg fragmentacji po-
szczególnych grup metaboli-
tów, często możliwa staje się 
pełna identyfikacja związku.
Podstawowym problemem 
analizy techniką MS jest ko-
nieczność wprowadzenia do 
przyrządu czystej substancji. 
Przełomowym wydarzeniem 
w rozwoju techniki stała się 
możliwość połączenia spek-

trometru mas z chromatogra-
fem gazowym lub cieczowym. 
Aparatura tego typu pozwala 
na jednoczesne rozdzielenie 
mieszaniny i wprowadzenie 
poszczególnych związków do 
spektrometru, dzięki czemu 
w jednej analizie uzyskujemy 
dane retencyjne oraz widma 
mas składników mieszaniny. 
Techniki GC-MS oraz LC-MS są 
obecnie rutynowo stosowane 
wszędzie tam, gdzie możliwa 
jest analiza metodą GC lub 
HPLC.
Analizy GC-MS i LC-MS są 
często wykonywane w trybie 
full scan, czyli skanowany jest 
cały zadany zakres stosunków 
masy do ładunku powstałych 
w spektrometrze jonów. Poza 
widmami mas poszczegól-
nych substancji, uzyskujemy 
całkowity prąd jonowy (TIC), 
który jest odpowiednikiem 
chromatogramu w analizie 
GC lub HPLC. Częstym błę-
dem jest wykonywanie ana-
liz ilościowych na podstawie 
powierzchni sygnałów uzy-
skanych w ten sposób. W od-
różnieniu od np. detektora 
FID w chromatografii gazo-
wej, powierzchnia sygnałów 
w analizie GC-MS nie będzie 
funkcją głównie masy sub-
stancji. Wpływ na powierzch-
nię sygnału będzie miał także 
charakter związku oraz drogi 
i intensywność jego jonizacji 
w spektrometrze mas. Analiza 
ilościowa wymaga zatem wy-
konania dokładnej kalibracji 
dla każdej badanej grupy sub-
stancji.
Szczególnie przydatną techni-
ką jest połączenie HPLC z tan-
demową spektrometrią mas 
(LC-MS/MS). Użycie tande-
mowego spektrometru mas 
umożliwia uzyskanie tradycyj-

nego widma mas, z którego 
wybieramy interesujący nas 
jon prekursor, po czym wy-
muszamy jego fragmentację 
w komorze kolizyjnej, a na-
stępnie rejestrujemy kolejne 
widmo mas. Takie rozwiąza-
nie pozwala na odróżnienie 
od siebie substancji, których 
widma mas zarejestrowane 
w klasyczny sposób są bar-
dzo podobne. Technika jest 
wyjątkowo przydatna także 
w analizie ilościowej przy za-
stosowaniu metody zbierania 
danych znanej jako monito-
rowanie wybranych fragmen-
tacji (MRM, multiple reaction 
monitoring). W metodzie tej 
również sprawdza się obec-
ność jonów fragmentacyjnych 
powstałych z danego jonu 
prekursora. Do identyfikacji
wybierane są co najmniej dwa 
jony-produkty otrzymane z da-
nego jonu prekursora, do 
analizy ilościowej zaś – tylko 
jeden. Sygnał chromatogra-
ficzny odpowiadający takiej
tranzycji służy do analizy 
ilościowej. MRM jest zdecy-
dowanie najbardziej precy-
zyjną metodą potwierdzenia 
obecności danego związku 
w próbce, jest też pomocny 
w analizie ilościowej nawet, 
jeśli sygnały kilku związków 
na zwykłym chromatogramie 
nie są rozdzielone.
Odrębną techniką, przydatną 
w analizie związków o wyso-
kich masach cząsteczkowych, 
a także takich, których nie 
można analizować metodami 
GC-MS i LC-MS, jest spektro-
metria mas z jonizacją przez 
desorpcję laserową z udziałem 
matrycy, z analizatorem czasu 
przelotu (MALDI-TOF-MS). Jej 
zastosowanie w analizie ilo-
ściowej jest znikome, pozwa-
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la natomiast na szybkie wy-
znaczanie profilu wybranych
grup metabolitów, często bez 
konieczności oczyszczania 
ekstraktów przed analizą.

Techniki analityczne – spek-
troskopia magnetyczne-
go rezonansu jądrowego 
(NMR) 
Spektroskopia magnetyczne-
go rezonansu jądrowego jest 
klasyczną techniką służącą 
do ustalania struktur związ-
ków organicznych. W takim 
ujęciu, wymagane jest sto-
sowanie czystych substancji. 
Jednocześnie, jest to technika 
umożliwiająca także badanie 
mieszanin związków, analizę 
ilościową oraz śledzenie prze-
mian biochemicznych, zacho-
dzących w organizmie roślin-
nym (18). Spektroskopia NMR 
pozwala na obserwację tylko 
tych jąder, dla których kwan-
towa liczba spinowa I jest róż-
na od zera (1H, 13C, 19F, 15N, 
31P – I przyjmuje wartości 
połówkowe, 2H, 14N – I przyj-
muje wartości całkowite ≠ 0). 
Ze względu na rozpowszech-
nienie izotopu 1H w przyro-
dzie (99,98%) oraz obecność 
atomów wodoru w strukturze 
prawie każdego związku or-
ganicznego, najbardziej traf-
nym wyborem wydaje się być 
technika 1H NMR. Niewielkie 
różnice w wartościach prze-

Tabela 1. Podsumowanie głównych cech technik MS i NMR

Cecha MS NMR

Technika destruktywna TAK NIE

Czułość 10-12 mol 5x10-9 mol

Połączenie z HPLC TAK TAK, ograniczone możliwości

Połączenie z GC TAK NIE

Derywatyzacja TAK (głównie w GC-MS) NIE

Wpływ cech związku na analizy TAK (podatność na jonizację) NIE

Rys. 1. Włoski wydzielnicze na powierzchni liści Nicotiana tabacum oraz przykładowa 
struktura wydzielanego przez nie estru sacharozy (R = C3 – C8)

sunięć chemicznych proto-
nów pochodzących z różnych 
związków ograniczają zasto-
sowanie tej metody. Duże 
znaczenie ma także techni-
ka wykorzystująca jądra 13C, 
a w badaniach nad metabo-
lizmem organizmów – także 
15N oraz 31P. W badaniach me-
tabolitów roślin wykorzystuje 
się techniki zarówno jedno-, 
jak i dwuwymiarowe (homo- 
i heterokorelacyjne). Poza 
klasyczną identyfikacją związ-
ków, NMR ma zastosowanie w 
metodzie „odcisków palców”, 
gdzie dokonuje się porówna-
nia widm zarejestrowanych 
wcześniej dla próbek kontro-
lnych z widmami dla próbki 
X (19). Pozwala to na jasne 
określanie pochodzenia np. 
produktów spożywczych (od-
mian lub gatunków roślin, 
z których zostały wyproduko-
wane). Skuteczne zastosowa-

nie tej techniki wymaga po-
siadania baz widm referencyj-
nych oraz chemometrycznej
obróbki wyników w celu okre-
ślenia podobieństwa widm 
uzyskanych i referencyjnych 
(20). Na pozór połączenie 
techniki NMR z chromato-
grafią cieczową wydaje się
trudne, istnieją jednak takie 
konstrukcje. Stężenie anali-
tów otrzymanych w wyniku 
rozdziału chromatograficzne-
go jest zbyt małe na potrzeby 
NMR, dlatego często wykonu-
je się cały szereg analiz chro-
matograficznych. Anality znaj-
dujące się w wycieku z kolum-
ny chromatograficznej są za-
trzymywane i zatężanie dzięki 
zastosowaniu techniki SPE. 
MS i NMR to dwie podstawo-
we techniki, służące do iden-
tyfikacji metabolitów wtór-
nych roślin, często stosowa-
ne łącznie i uzupełniające się. 

Krótkie porównanie możliwo-
ści i ograniczeń obu technik 
znajduje się w tabeli 1.

Analiza profilu metabolitów
Wymienione do tej pory tech-
niki wymagają zazwyczaj 
wstępnego oczyszczenia eks-
traktu, a często także podzie-
lenia próbki na frakcje. Doty-
czy to szczególnie technik GC 
i GC-MS, gdzie nakładanie się 
sygnałów różnych związków 
może skutecznie uniemożli-
wić wykonanie wiarygodnej 
analizy. W ostatnim czasie 
znaczną popularność zdobyły 
metody, pozwalające na wy-
znaczanie profili określonych
metabolitów. Do pewnego 
stopnia, w ten sposób działa 
technika „odcisków palców”, 
która ma jednak znaczne wy-
magania jeśli chodzi o analizę 
danych. Generalnie, spektro-
skopia magnetycznego rezo-
nansu jądrowego daje jednak 
znaczne możliwości zaawan-
sowanego profilowania me-
tabolitów. Znane są przypadki 
analiz, które nie tylko pozwo-
liły na wykonanie profilu okre-
ślonych metabolitów, ale też 
umożliwiły zgłębienie pod-
stawowych mechanizmów 
funkcjonowania organizmów 
roślinnych. Ilościowe profile
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Rys. 2. Chromatogram gazowy (z lewej) oraz widmo mas
MALDI-TOF-MS (z prawej) estrów sacharozy z powierzch-
ni liści Nicotiana tabacum. Liczby odpowiadają masom 
cząsteczkowym grup izomerów. Sygnały na widmie mają 
wartości m/z większe o 23, 24 i 25 Da, ze względu na 
przyłączenie do cząsteczki estru atomu sodu oraz praw-
dopodobnie jednego lub dwóch atomów wodoru.

metabolitów (1H NMR) wy-
korzystane w badaniach ge-
netycznych dzikich oraz mo-
dyfikowanych genetycznie 
pomidorów pomogły stwier-
dzić, że czynniki środowisko-
we wpływają na metabolizm 
rośliny w tak dużym stopniu, 
że maskują ekspresję wpro-
wadzonych do organizmu ge-
nów (20). Widma 31P oraz 13C 
NMR wewnątrzkomórkowych 
metabolitów zawierających 
fosfor i węgiel dały cenne in-
formacje na temat adaptacji 
alg Dunaliella salina do róż-
nych warunków zasolenia śro-
dowiska (21). Wykorzystanie 
techniki 1H NMR do analizy
profilu pierwotnych i wtór-
nych metabolitów maku lekar-
skiego (Papaver somniferum) 
połączone z analizą chemo-
metryczną widm pozwoliło 
udowodnić, że biosynteza 
alkaloidów wpływa na cały 
metabolom rośliny, w tym na 
metabolity pierwotne (22).
Zastosowanie techniki MAL-
DI-TOF-MS umożliwia w przy-
padku niektórych substancji 
kilkukrotne skrócenie całej 
procedury analitycznej. Przy-
kładem może być analiza es-
trów sacharozy, wydzielanych 

przez włoski powierzchniowe 
roślin tytoniu (Nicotiana taba-
cum).
Standardowa procedura obej-
muje ekstrakcję estrów sacha-
rozy za pomocą dichlorometa-
nu, oddzielenie ich od lipidów 
powierzchniowych i diterpe-
nów za pomocą wieloetapo-
wej ekstrakcji ciecz-ciecz, oraz 
– w miarę możliwości i wyma-
gań – podział estrów na frak-
cje za pomocą chromatografii
wykluczania na złożu Sepha-
dex LH-20 (14). Uzyskane frak-
cje analizowane są za pomocą 
technik GC i GC-MS, przy czym 
widma mas nie dają informacji 
na temat całkowitej masy po-
szczególnych związków. Także 
wyniki analiz GC pozostawiają 
wiele do życzenia, jako że po-
szczególne związki (a raczej 
grupy izomerów), różniące się 
masami cząsteczkowymi o 14 
Da, słabo rozdzielają się pod-
czas analizy. Alternatywna 
procedura obejmuje jedynie 
ekstrakcję oraz analizę techni-
ką MALDI-TOF-MS. Wyniki nie 
pozwalają na pełną analizę 
ilościową, ale są wystarczające 
do określenia dominujących 
grup izomerów. Porównanie 
chromatogramu gazowego 

oczyszczonej frakcji oraz jej 
widma MALDI-TOF jest przed-
stawione na rys. 2.

Podsumowanie
Klasyczne techniki analitycz-
ne, oparte głównie na meto-
dach chromatograficznych,
spektrometrii mas oraz  spek-
troskopii magnetycznego 
rezonansu jądrowego, wciąż 
dominują w analizie metaboli-
tów wtórnych roślin. Koniecz-
ność wykonywania zaawan-
sowanych badań na często 
dużych grupach osobników 
lub odmian wymusza jednak 
opracowywanie nowych me-
tod, które pozwalają na skró-
cenie procedur analitycznych. 
Wszędzie tam, gdzie jest to 
możliwe, stosowanie nowo-
czesnych metod profilowania
jest cennym uzupełnieniem 
metod klasycznych lub – 
w wielu przypadkach – po-
zwala na pełne ich zastąpienie.
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