
1 z 6 
 

Streszczenie rozprawy doktorskiej  mgr inż. Izabeli Biskup 

 

„Badania kliniczno‒kontrolne związku pomiędzy poziomem alkilorezorcynoli  

a wystąpieniem cukrzycy typu 2 oraz badania cytotoksyczności in vitro 

alkilorezorcynoli wyizolowanych z otrąb zbożowych” 
 

Alkilorezorcynole (AR), czyli alkilowe pochodne 1,3- dihydroksybenzenu to związki fenolowe 

występujące w znaczących ilościach w warstwie okrywowo-nasiennej ziarniaków zbóż takich żyto, 

pszenica czy pszenżyto. Zboża te są podstawą diety człowieka, zwłaszcza w krajach europejskich rejonu 

Morza Bałtyckiego.  

AR w badaniach in vitro wykazywały aktywność biologiczną na którą składają się  

m.in. działanie przeciwnowotworowe czy przeciwdrobnoustrojowe, zdolność hamowania niektórych 

enzymów (np. α-glukozydazy, lipoksygenazy czy lipazy) i wbudowywania się w dwuwarstwę lipidową. 

Po spożyciu wchłaniają się na poziomie nawet do 70%, są transportowane za pomocą chylomikronów  

i podlegają przemianom metabolicznym, a następnie są wydalane z moczem. Dzięki występowaniu 

wyłącznie w warstwie zewnętrznej ziarniaka (otrębach) uznane zostały za biomarker (wskaźnik) 

spożycia produktów całoziarnowych poprzez oszacowanie stężenia AR lub ich metabolitów zarówno  

w osoczu krwi, jak i w moczu.  

Zarówno aktywność biologiczna, jak i spełnianie cech obiektywnego wskaźnika spożycia 

produktów całoziarnowych wskazują na możliwości wykorzystania AR w różnych dziedzinach nauki  

i przemysłu np. farmacji, medycynie, przemyśle kosmetycznym, a także przy produkcji środków 

konserwujących rośliny.  

Celem podjętych w ramach rozprawy badań było określenie aktywności cytotoksycznej AR  

i związków o pokrewnych strukturach w aspekcie bezpieczeństwa stosowania oraz wykorzystanie AR 

jako biomarkera spożycia pszennych i żytnich produktów całoziarnowych w badaniu  

kliniczno‒kontrolnym dotyczącym zależności pomiędzy spożyciem tych produktów a ryzykiem 

wystąpienia cukrzycy typu 2. 

Do oceny cytotoksyczności wykorzystano AR pozyskane z materiału roślinnego. Najpierw 

dokonano optymalizacji procedury ekstrakcji AR z mąki orkiszowej, pszennej i żytniej wspomaganej 

ultradźwiękami w porównaniu do 24-godzinnej maceracji (metoda referencyjna). Następnie 

opracowano schemat izolacji w skali preparatywnej frakcji i indywidualnych homologów AR z otrąb 

orkiszowych i żytnich za pomocą chromatografii kolumnowej na żelu krzemionkowym 60 i oktadecylu. 

Zoptymalizowano również warunki rozdziału AR od innych związków obecnych w wyciągu 

acetonowym na płytkach TLC Si60. Po raz pierwszy dokonano rozdziału chromatograficznego 

głównych homologów alkilorezorcynoli ze względu na długość łańcucha bocznego na płytkach 
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celulozowych - TLC C, co umożliwiło szybkie monitorowanie procesu frakcjonowania. Opracowano  

i przeprowadzono również walidację metody oznaczania ilościowego AR w ekstraktach z produktów 

zbożowych techniką LC z detekcją DAD. Wykorzystując powyższe techniki z otrąb orkiszowych  

i żytnich wydzielono 5 pojedynczych nasyconych homologów alkilorezorcynoli, tj. C17:0, C19:0, 

C21:0, C23:0 i C25:0, których struktury potwierdzono za pomocą metod spektroskopowych (ESI-MS,  

1D- i 2D-NMR). Wydzielone homologi oraz frakcję stanowiącą ich mieszaninę, a także związki  

o budowie pokrewnej tj. rezorcynol, hydrochinon, orcynol i oliwetol, wykorzystano do badań 

cytotoksyczności z użyciem mysich fibroblastów linii L929 metodą z odczynnikiem MTT. 

W badaniu epidemiologicznym dotyczącym zależności pomiędzy spożyciem produktów 

całoziarnowych a ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2,  po raz pierwszy wykorzystano AR jako wskaźnik 

do oszacowania spożycia całoziarnowych produktów pszennych i żytnich. Badaną populację stanowili 

uczestnicy kohorty duńskiej Diet, Cancer and Health Cohort (DCH) i szwedzkiej Northern Sweden 

Healt and Disease Study (NSHDS). Przeprowadzono ekstrakcję homologów AR z próbek ich osocza, 

następnie oczyszczanie i przeprowadzanie w pochodne z bezwodnikiem kwasu trifluorooctowego  

oraz oznaczenia ilościowe metodą GC-EI-MS. Do obliczenia prawdopodobieństwa wystąpienia 

cukrzycy typu 2 w badaniu epidemiologicznym zastosowano analizę warunkowej regresji logistycznej. 

Iloraz szans obliczono zarówno w modelu surowym, jak i skorygowanym wobec następujących 

czynników: wskaźnika BMI, aktywności fizycznej, wykształcenia, palenia tytoniu, spożycia alkoholu i 

kawy oraz wartości energetycznej dziennego spożycia, które pozyskano z kwestionariuszy 

wypełnionych przed przystąpieniem do udziału w kohorcie. 

W wyniku prowadzonych prac badawczych po raz pierwszy wyznaczono wartości IC50 

wyizolowanych homologów AR oraz frakcji w nie bogatej, a także związków pokrewnych wobec 

komórek prawidłowych, niezmienionych nowotworowo (linii L929). Spośród wyizolowanych 

homologów, największą cytotoksycznością charakteryzował się heptadecylorezorcynol (C17:0)  

a najmniejszą trikozylorezorcynol i pentakozylorezorcynol (C23:0 i C25:0). Zależność dla wszystkich 

badanych pochodnych rezorcynolu była nieliniowa, a funkcja ją opisująca przyjmowała postać 

wielomianu drugiego stopnia. 

Po raz pierwszy w badaniu epidemiologicznym dotyczącym zależności pomiędzy wybranymi 

składnikami diety a ryzykiem wystąpienia cukrzycy typu 2 wykorzystano AR jako biomarker, a nie jak 

do tej pory dane z kwestionariuszy częstotliwości spożycia (FFQ). Stężenia AR oznaczono w osoczu 

pobranym od 1 950 uczestników kohort, spośród których ostatecznie wykorzystano dane dla  

1 862 mieszkańców Danii i Szwecji. Nie zaobserwowano jednak zależności pomiędzy stężeniem sumy 

AR w osoczu, a cukrzycą typu 2 w zależności od kwartyla stężenia ani wraz z jego wzrostem o 25 nM 

w populacji o stosunkowo wysokim spożyciu produktów całoziarnowych. Zauważono natomiast, że 

szansa wystąpienia cukrzycy typu 2 zmniejsza się wraz ze wzrostem stosunku homologów C17:0/C21:0 

o jednostkę odchylenia standardowego oraz w wyższych kwartylach względem najniższego.  
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Podsumowując,  

1. wyznaczono wartości stężeń cytotoksycznych IC50 alkilorezorcynoli i substancji wzorcowych na 

komórkach prawidłowych mysich fibroblastów L929 w aspekcie bezpieczeństwa stosowania:  

• do tego celu wydzielono 5 głównych homologów nasyconych z otrąb orkiszu i żyta 

metodami chromatograficznymi, których struktury potwierdzono metodami 

spektroskopowymi; 

• AR wykazują niższą cytotoksyczność od hydrochinonu a wyższą niż rezorcynol,  

na poziomie wielokrotnie przewyższającym stężenia AR oznaczone w osoczu uczestników 

badania kliniczno-kontrolnego, a najbardziej cytotoksyczny wśród badanych okazał się 

homolog C17:0; 

• obserwowany efekt cytotoksyczny pochodnych rezorcynolu zależy od długości łańcucha 

bocznego oraz stężenia badanej substancji, a zależność aktywność-struktura opisuje funkcja 

wielomianu drugiego stopnia; 

 

2. oszacowano zależność pomiędzy spożyciem produktów całoziarnowych uczestników kohort 

skandynawskich, z wykorzystaniem stężenia AR w osoczu jako niezależnego i nowatorskiego 

biomarkera, a szansą wystąpienia cukrzycy typu 2:  

• do tego celu oznaczono stężenie poszczególnych homologów AR oraz ich sumy, a także 

stosunek C17:0/C21:0, w osoczu osób zdrowych i chorych metodą GC-EI-MS, które następnie 

wykorzystano w analizie warunkowej regresji logistycznej razem z danymi pozyskanymi 

wcześniej z ankiet FFQ; 

• nie zaobserwowano związku pomiędzy stężeniem sumy AR w osoczu a wystąpieniem 

cukrzycy typu 2 w populacji skandynawskiej, w której dieta jest bogata w zbożowe produkty 

całoziarnowe, zwłaszcza pszenne i żytnie; 

• zaobserwowano natomiast, że stosunek homologów C17:0/C21:0 miał korzystny wpływ 

na obniżenie ryzyka rozwoju tej choroby, co oznacza, że żyto może mieć udział w prewencji 

cukrzycy typu 2.  

Wyniki prezentowane w niniejszej rozprawie stanowią uzupełnienie stanu wiedzy na temat AR 

i ich aktywności biologicznej. Mogą znaleźć zastosowanie przy opracowywaniu ich potencjału 

leczniczego czy profilaktycznego, a także norm i zaleceń żywieniowych.  

Co więcej, prezentowane badania mają istotne znaczenie dla określenia wpływu wybranych 

związków naturalnych na zdrowie populacji krajów, w których produkty całoziarnowe są spożywane w 

dużej ilości. Powyższe obserwacje wymagają dalszych badań, również w populacji naszego kraju.  

 

Słowa kluczowe: alkilorezorcynole, orkisz, żyto, izolacja, cytotoksyczność, L929, cukrzyca typu 2, 

biomarker, badania kliniczno‒kontrolne 
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Dorobek naukowy związany z rozprawą doktorską: 

 

Stypendia:  

Krajowe: 

1. 1.07‒30.09.2011 realizowane w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji Gdańskiego 

Uniwersytetu Medycznego w ramach projektu „Program rozwoju Akademii Medycznej we 

Wrocławiu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 

Działanie 4.1.1„Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego Uczelni oraz zwiększenie 

liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, 

realizowany pod nadzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

Zagraniczne realizowane w Katedrze Food and Health na Uniwersytecie Przyrodniczym w Uppsali 

(Szwecja): 

1. 1.09.2013‒28.02.2014 (6 miesięcy) stypendium Visby z Instytutu Szwedzkiego, konkurs dla 

doktorantów 

2. 17.03‒31.08.2014 (6 miesięcy) stypendium Leonardo da Vinci PLM (EU-WMU-New 

Possibilities) będący częścią Programu „Uczenie się przez całe życie”, konkurs dla młodych 

naukowców  

 

Projekty badawcze: 

1. „Badania właściwości przeciwutleniających wybranych wyciągów i frakcji  

z otrąb orkiszowych”, projekt dla młodych naukowców finansowany przez Uniwersytet 

Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu - kierownik projektu (2013) 

2. „The role of whole grain in the prevention of type 2 diabetes in a Nordic population and 

for patients with type 2 diabetes”, finansowany przez Swedish Research Council for 

Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning and Medicine, Dr P Hakansson 

Foundation i Innovation Fund Denmark - wykonawca projektu (2013-2014) 

3.  “Plasma alkylresorcinols, whole-grain and cereal fiber intake in relation  

to metabolic biomarkers”, finansowany przez The Danish Council for Strategic Research - 

wykonawca projektu (2015) 
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Niniejsza rozprawa doktorska obejmuje wyniki zawarte w następujących publikacjach: 

1. Izabela Biskup, Cecilie Kyrø, Matti Marklund, Anja Olsen, Rob M van Dam, Anne Tjønneland, 

Kim Overvad, Bernt Lindahl, Ingegerd Johansson, Rikard Landberg: Plasma alkylresorcinols, 

biomarkers of whole-grain wheat and rye intake, and risk of type 2 diabetes in Scandinavian men 

and women. Am J Clin Nutr 2016, 104:88-96 (IF=6,703, Pkt. MNiSW=45) 

2. Izabela Biskup, Anna Mizerska, Izabela Fecka: Alkilofenole pochodzenia naturalnego - 

właściwości i perspektywy wykorzystania ich w lecznictwie. Post Fitoter 2015, 1:37-44 (Pkt. 

MNiSW=7) 

3. Izabela Biskup, Magdalena Gajcy, Izabela Fecka: Potential role of selected bioactive compounds 

from spelt and common wheat in glycemic control. Adv Clin Exp Med 2016 (w druku; IF 1,127,  

Pkt. MNiSW=15) 

4. Izabela Biskup, Ewa Zaczyńska, Miroslawa Krauze-Baranowska, Izabela Fecka: Evaluation of 

cytotoxicity of 5-n-alkylresorcinol homologues and fraction on normal fibroblasts L929 cell line 

Eur Food Res Techn 2016 (w druku; IF 1,433, Pkt. MNiSW=25) 

 

a także komunikatach zjazdowych: 

1. Izabela Biskup, Izabela Fecka, Rikard Landberg: Alkylresorcinols as biomarkers of whole grain 

wheat and rye intake in epidemiological studies. W: XXI Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry 

Naukowej "Żywność od A do Z". Łódź, Polska, 12-13.05.2016; s.41 

2. Izabela Biskup, Izabela Fecka: Phytochemicals from wheat and rye in type 2 diabetes prevention. 

W: 6th International Young Scientists Conference "Human - nutrition - environment". Rzeszów, 21-

22.04.2016. Książka abstraktów; s.23 II miejsce w kategorii prezentacja ustna 

3. Izabela Biskup, Cecile Kyro, Matti Marklund, Anja Olsen, Anne Tjanneland, Rob van Dam, Bernt 

Lindahl, Ingegerd Joahansson, Rikard Landberg: Plasma alkylresorcinols, biomarkers of whole 

grain wheat and rye intake and risk of developing type 2 diabetes in Scandinavian men and women. 

W: International Conference on Diet and Activity Methods 2015 - ICDAM9. Brisbane, Australia, 

1-3.09.2015. Książka abstraktów; s.179-180  

4. Izabela Biskup, Ewa Zaczyńska, Danuta Raj, Izabela Fecka: Cytotoxicity of alkylresorcinols from 

cereals. W: The International Young Scientists Symposium "Plants in pharmacy & nutrition 2014". 

Wroclaw, 30.05.2014; Wrocław : Wrocław Medical University, 2014; s.27  

5. Izabela Biskup, Anja Olsen, Ingegerd Johansson, Bernt Lindahl, Rikard Landberg: Plasma 

alkylresorcinols, biomarkers of whole grain wheat and rye intake, and their relation to 

cardiometabolic risk factors in swedish men and women. W: 28th EFFoST International 

Conference, 7th International Food Factory for the Future Conference "Innovations in attracttive 

and sustainable food for health". Uppsala, Sweden, 25-28.11.2014. Delegate abstract book; 

poz.P1.010 
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6. Izabela Biskup, Izabela Fecka: Metody analityczne stosowane w oznaczaniu alkilorezorcynoli. W: 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne zastosowanie metod analitycznych w farmacji 

i medycynie". Wrocław, 18.11.2014 r. Książka abstraktów; s.10 

7. Izabela Biskup, Agnieszka Rogula, Izabela Fecka: Antioxidant properties of rye brans extracts. W: 

The 8th International Conference of Young Naturalists "From biotechnology to environmental 

protection" - The Interdisciplinary Meeting of Young Naturalists". Zielona Góra, Poland, 7-

9.11.2013; s.137. Wyróżnienie w kategorii posterów 

8. Izabela Biskup, Izabela Fecka: Właściwości przeciwutleniające wyciągów z otrąb orkiszowych. 

W: III Krajowa Konferencja "Naturalne substancje roślinne aspekty strukturalne i aplikacyjne". 

Puławy, 4-6.09.2013 r. Materiały konferencyjne; Puławy: Instytut Uprawy Nawożenia i 

Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy, Dział Upowszechniania i Wydawnictw, 2013; 

s.92-93 

9. Izabela Biskup, Andrzej Dryś, Izabela Fecka: Extraction of alkylresorcinols from plant material. 

W: 18th Conference of Young Researches Section of Polish Society of Food Technologist, 2nd 

International Session "Quo vadis alimentum?". Poznań, 14-16.05.2013; s.71 

10. Izabela Biskup, Izabela Fecka: Alkylresorcinols in cereal food. W: 18th Conference of Young 

Researches Section of Polish Society of Food Technologist, 2nd International Session "Quo vadis 

alimentum?". Poznań, 14-16.05.2013; s.33 

11. Izabela Biskup, Izabela Fecka, Daniel Głód, Mirosława Krauze-Baranowska: Zastosowanie  

LC-MS w analizie zawartości alkilorezorcynoli w otrębach orkiszowych. W: VI Konferencja 

"Analityczne zastosowania chromatografii cieczowej". Warszawa, 20-21.10.2011; s.63  
12. Danuta Raj, Izabela Biskup, Izabela Fecka: Opracowanie optymalnych warunków 

rozdziału alkilorezorcynoli i fitosteroli w produktach orkiszowych metodą HPLC-DAD. W: 

VI Konferencja "Analityczne zastosowania chromatografii cieczowej". Warszawa, 20-

21.10.2011; s.62 


