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Izolacja pochodnych kumaryn z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii 

przeciwprądowej i ocena ich wpływu na aktywność ośrodkowego układu nerwowego. 

Wprowadzenie 

Poszukiwanie bezpiecznej farmakoterapii chorób ośrodkowego układu nerwowego stanowi 

wyzwanie dla badaczy od setek lat. Złożone mechanizmy fizjologii ludzkiego mózgu oraz 

patofizjologii chorób takich jak epilepsja, choroba Parkinsona czy choroba Alzheimera są w 

dalszym ciągu odkrywane. We wstępie niniejszej pracy przedstawiono podstawowe 

informacje dotyczące trzech wymienionych jednostek chorobowych oraz umiejscowiono je w 

kontekście poszukiwań leków pochodzenia roślinnego. W pierwszej części przybliżono 

problem epilepsji, poczynając od zróżnicowania objawów pozwalających na postawienie 

prawidłowej diagnozy po ewolucję leków przeciwpadaczkowych od początku XX wieku po 

czasy współczesne. Dodatkowo przedstawiono metody badawcze wykorzystujące modele 

zwierzęce, którymi posługiwano się w celu odkrywania i badania mechanizmu działania 

nowych leków przeciwpadaczkowych. Omówione modele zwierzęce są używanie także dziś 

w wielu laboratoriach na świecie. Przybliżono także rolę podstawowych neuroprzekaźników 

w mechanizmie rozwoju choroby. W podobnym układzie przedstawiono chorobę Parkinsona 

oraz chorobę Alzheimera przybliżając statystyki, objawy oraz aktualnie przyjęte strategie 

terapeutyczne oraz rolę kluczowych neuroprzekaźników. Ze względu na ogromny udział 

modeli wykorzystujących Danio rerio w uzyskaniu wyników niniejszej pracy, krótko opisano 

rolę tego organizmu w odkrywaniu nowych kandydatów na leki w terapii epilepsji i choroby 

Parkinsona. Badania były uzupełniane także eksperymentami dotyczącymi aktywności 

enzymatycznej wybranych kumaryn, z tego powodu przybliżono także metody enzymatyczne 

wykorzystane w odkrywaniu substancji o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu choroby 

Parkinsona i Alzheimera.  

Rośliny, ich przetwory, a ostatecznie substancje pochodzenia roślinnego towarzyszyły 

człowiekowi w leczeniu chorób od zarania dziejów. Rośliny należące do rodziny 

selerowatych (Apiaceae) używane były tradycyjnie w łagodzeniu objawów epilepsji zarówno 

na terenach Bliskiego Wschodu (Ferula asa-foetida L., Ferula gummosa Boiss., Pimpinella 



anisum L. ), jak i Skandynawii (Apium graveolens L., Carum carvi L., Pimpinella anisium 

L.). Tradycyjna Medycyna Chińska wymienia gatunki roślin należących do rodziny 

Selerowatych w fitoterapii choroby Parkinsona, zaś tradycyjna medycyna Iranu donosi o 

wykorzystaniu ich w łagodzeniu objawów demencji. Badania wpływu wybranych ekstraktów 

roślinnych na układy neuroprzekaźnikowe i enzymatyczne, kluczowe dla patofizjologii 

wymienionych jednostek chorobowych dowodzą, że rodzina Selerowatych jest potencjalnym 

źródłem nowych kandydatów na lek. 

Głównymi metabolitami wtórnymi roślin z rodziny selerowatych są kumaryny. Aktywność 

biologiczna w obrębie OUN, tej zróżnicowanej pod względem strukturalnym grupy związków 

została potwierdzona wieloma badaniami. Kumaryny wykazują działanie przeciwdrgawkowe, 

przeciwlękowe, przeciwdepresyjne, neuroprotekcyjne. Przeciwpadaczkowe właściwości 

kumaryn były obiektem badań w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie od wielu lat. Pozytywne wyniki badań dotyczące m.in. 

ksantotoksyny, imperatoryny i umbelliferonu ukazały zapotrzebowanie na dalsze badania nad 

tą grupą związków oraz wskazują na konieczność kontynuacji. 

Kumaryny do badań in vivo oraz in vitro zostały wyizolowane z ekstraktów roślinnych 

metodą wysokosprawnej chromatografii przeciwprądowej (HPCCC). W tej odmianie 

chromatografii zarówno faza ruchoma jak i stacjonarna są ciekłe i nie mieszają się. 

Faza stacjonarna jest zatrzymywana na kolumnie dzięki sile odśrodkowej jaka jest 

wytwarzana podczas ruchu planetarnego zwojów kolumny. Układ niemieszających się faz 

powstaje w wyniku zmieszania wybranych rozpuszczalników w odpowiednich proporcjach. 

Wysokosprawna chromatografia przeciwprądowa charakteryzuje się wieloma zaletami 

w porównaniu do tradycyjnej chromatografii stałego złoża. Technika ta pozwala na efektywną 

i szybką izolację związków o czystości pozwalającej na badania strukturalne oraz w ilości 

pozwalającej na badania biologiczne. Istnieje wiele przykładów efektywnej izolacji kumaryn 

z ekstraktów z roślin należących do rodziny Apiaceae. 

 

Cel badań 

Niniejsza praca realizuje dwa główne cele. Pierwszy z nich obejmuje aspekt fitochemiczny i 

dotyczy opracowania efektywnych metod izolacji rzadko występującej lucidafuranokumaryny 

A oraz bergamotyny obecnych w dichlorometanowym ekstrakcie z owoców P. alsaticum L. 



oraz izolacji rutamaryny z ziela R. graveolens L. Zastosowane metody są nowymi 

opracowaniami otrzymywania tych związków. Drugi główny cel pracy to badanie 

właściwości biologicznych otrzymanych związków w kontekście układu nerwowego. Związki 

zostały przebadanie zarówno w modelach in vitro, in vivo i in silico. Wszystkie 

przeprowadzone badania zostały poprzedzone analizą dostępnej w 2016 roku literatury 

dotyczącej występowania kumaryn, tradycyjnego zastosowania w medycynie naturalnej roślin 

zwierających kumaryny wśród metabolitów wtórnych oraz działania kumaryn na ośrodkowy 

układ nerwowy. 

Materiały i metody 

Badaniom poddano kumaryny należące do grup furano i dihydrofuranokumaryn. Wszystkie 

izolacje przeprowadzono przy wykorzystaniu wysokosprawnej chromatografii 

przeciwprądowej. Każdorazowo przeprowadzano optymalizację metody pod kątem doboru 

układu rozpuszczalników, objętości nastrzyku, obrotów, przepływu fazy ruchomej. Detekcję 

substancji w zbieranych frakcjach prowadzono z wykorzystaniem detektora UV-DAD. 

Otrzymane frakcje poddano analizie jakościowej i ilościowej przy pomocy technik HPLC w 

odwróconych układzie faz z wykorzystaniem kolumny RP-18, sprzężonym ze spektrometrem 

masowym wysokiej rozdzielczości typu Q-TOF ze źródłem jonów elektrosprej (ESI) w trybie 

jonizacji dodatniej. Wyizolowane substancje poddano identyfikacji technikami rezonansu 

magnetycznego 1-H-NMR, 13C-NMR,COSY, HSQC, HMBC and ROESY.  

Badania biologiczne in vitro dotyczące potencjału inhibicji acetylocholinestrazy i 

butyrylocholinesterazy zostały przeprowadzone z wykorzystaniem zmodyfikowanej metody 

Ellmana. Badania dotyczące potencjału inhibicji monoaminooksydazy typu A i B zostały 

przeprowadzone metodą fluorymetryczną, z wykorzystaniem komercyjnie dostępnego 

zestawu Biovision. Badania te zostały przeprowadzone we współpracy z grupami 

badawczymi prof. Ilkay E. Orhan w Uniwersytecie w Gazi, oraz prof. Fatih Demirci w 

Uniwersytecie Andalou. 

Badania in vivo dotyczące potencjału przeciwdrgawkowego zostały przeprowadzone z 

wykorzystaniem 5 oraz 6 dniowych larw ryb gatunku Danio rerio. Badania toksyczności 

zostały przeprowadzone w celu ustalenia maksymalnego tolerowanego stężenia (MTC), z 

wykorzystaniem 5 dniowych larw poddanych 24 h inkubacji z badanym związkiem. Do badań 

ruchliwości wykorzystano diazepam lub kwas walproinowy jako kontrolę pozytywną, 

pentylenetetrazol jako substancje drgawkotwórczą. DMSO w stężeniu nie przekraczającym 



2% zostało użyte jako adiuwant rozpuszczalności kumaryn w medium. Zarówno 

przygotowanie do badań w postaci szkoleń jak i same eksperymenty zostały przeprowadzone 

dzięki współpracy z laboratoriami Norweskiego Uniwersytetu Przyrodniczego pod okiem 

prof. Alexandra D. Crowforda oraz Katolickiego Uniwesytetu w Leuven pod opieką prof. 

Petera de Witte. 

 

Wyniki i dyskusja 

Prace eksperymentalne zostały poprzedzone analizą dostępnej literatury na temat 

tradycyjnego stosowania roślin należących do rodziny Apiaceae w terapii schorzeń OUN, 

występowania w nich kumaryn, oraz zróżnicowania ich struktur. Mając na uwadze 

skuteczność imperatoryny, ksantotoksyny, umbeliferonu i ostolu w hamowaniu drgawek 

wywołanych u gryzoni przez maksymalny szok elektryczny wytypowano do badań ekstrakty 

o wysokim potencjale lub struktury o obiecującej aktywności. Wybrane zostały rośliny z 

rodzaju Angelica, Cnidium, Heracleum, Peucedanum, Seseli, Ferula. Wszystkie ekstrakty 

poddano badaniom fitochemicznym technikami HPLC-DAD oraz LC-MS celem określenia 

ich profilu. 

W trakcie badań po raz pierwszy wyizolowano lucidafuranokumarynę A i bergamotynę z 

goryszu alzackiego Peucedanum alsaticum L. w którym wstępna analiza HPLC zasugerowała 

obecność kumaryn o wysokiej lipofilowości. Zgodnie z metodologią opisaną w publikacji 

przeprowadzono szybką i efektywną izolację, która pozwalała na otrzymanie 

Lucidafuranokumaryny A po 23 minutach i bergamotyny po 54 minutach analizy. W tym celu 

został dobrany odpowiedni układ rozpuszczalników -heksan octan etylu, metanol i woda - w 

stosunku objętościowym  3:1:3:1 v/v. Z 1600 mg surowego dichlorometanowego ekstraktu 

wyizolowano 2,63 mg lucidafuranokumaryny A o czystości 98% oraz 8,82 mg bergamotyny o 

czystości 96%. Struktura wyizolowanych związków – bergamotyny i lucidafuranokumaryny 

A - została określona przy pomocy metod spektralnych tj. spektrometrii masowej oraz 

magnetycznego rezonansu jądrowego.  

Następnie, ekstrakty z wybranych roślin, wyizolowane związki oraz wybrane kumaryny 

dostępne w postaci wzorców lub wyizolowane uprzednio w Katedrze i Zakładzie 

Farmakognozji poddano wstępnym badaniom toksyczności na 5 dniowych larwach Danio 



rerio. Określono maksymalne tolerowane stężenie (MTC) które było zawsze najwyższą 

dawką badaną w modelu padaczki wywołanej podaniem PTZ. 

W badaniu aktywności przeciwdrgawkowej najaktywniejsze okazały się być ekstrakty 

z roślin: Pimpinella major L., Peucedanum luxurians L., oraz, iż ekstrakty z roślin P. major, 

P. luxurians, wykazały aktywność przeciwdrgawkową, wyizolowano z nich i zbadano 

aktywność głównych kumaryn występujących w tych ekstraktach. Dla każdego ekstraktu 

dobrano najefektywniejsze i najszybsze warunki izolacji przy pomocy wysokosprawnej 

chromatografii przeciwprądowej HPCCC. Z 738 mg surowego metanolowego ekstraktu 

z korzenia P.major L. w ciągu zaledwie 30 minut otrzymano 16 mg pimpinelliny o czystości 

powyżej 98%. Pimpinellina wyizolowana z P. major L. w najbardziej aktywnym biologicznie 

stężeniu 60 µM obniżała aktywność lokomotoryczną indukowaną podaniem PTZ o 53% 

(praca w przygotowaniu). 

Wspomniany dichlorometanowy ekstrakt z P. alsaticum L. nie wykazywał istotnej 

aktywności przeciwdrgawkowej, lecz furanokumaryny - bergamotyna (2 µM) oraz 

lucidofuranokumaryna A (16 µM) hamowały aktywność lokomotoryczną odpowiednio 

w 26% i 69%. Dodatkowo został zbadany potencjał hamowania acetylocholinesterazy i 

butyrylocholinesterazy przez ekstrakt i wyizolowane związki i we wszystkich przypadkach 

procent inhibicji był słaby lub średni. 

Furanokumaryny, których aktywność przeciwdrgawkowa na gryzoniach została uprzednio 

opisana przez zespół profesora Łuszczki, takie jak ksantotoksyna, imperatoryna, felopteryna, 

podobnie jak kumaryny proste umbelliferon i ostol, nie wykazywały potencjału hamującego 

nasilonej aktywności lokomotorycznej wywołanej podaniem PTZ w modelu Zebrafish. Z 

kolei oksypeucedanina, furanokumaryna, która nie wykazywała aktywności w badaniach na 

gryzoniach, w modelu Zebrafish, w najbardziej aktywnym stężeniu (40 µM) hamowała 

aktywność lokomotoryczną o 38%. Pozostałe furanokumaryny przebadane w modelu 

Zebrafish, które nie wykazały aktywności przeciwdrgawkowej były: izoimperatoryna, 

bajkangelicyna, bajkangelicol, 8-geranyloksypsoralen, xanthotoxol. Otrzymane wyniki były w 

większości rozbieżne z opublikowanymi uprzednio danymi dotyczącymi ochronnego 

działania kumaryn, badanych w modelu mysim z wykorzystaniem maksymalnego szoku 

elektrycznego (MES). Dostarcza to cennych informacji na temat hipotetycznego mechanizmu 

działania ochronnego kumaryn przeciw patologicznym wyładowaniom neuronalnym. Wyniki 

te potwierdzają, że w przypadku kumaryn istnieje prawdopodobnie więcej celów 



molekularnych niż receptor GABAA. Poza wspomnianymi powyżej związkami 

wyizolowanymi z ekstraktów i oksypeucedaniną zbadano także aktywność substancji 

zakupionych komercyjnie: wodzianu oksypeucedaniny, notopterolu, dafnoretyny, nodakeniny 

i nodakenetyny. Wodzian oksypeucedaniny w najbardziej aktywnym stężeniu 50 µM, 

hamował ruchliwość larw w 77%. Notopterol, strukturalnie podobny do wodzianu 

oksypeucedaniny, jednak posiadający dłuższy łańcuch węglowy, wykazywał aktywność 

w dziesięciokrotnie niższym zakresie stężeń (0,25-2µM), a w stężeniu 2 µM  hamował 

aktywność lokomotoryczną larw w 54%. Dafnoretyna badana w stężeniach 50, 100, 200 i 400 

µM jako jedyna nie wykazała największej aktywności w najwyższym stężeniu 

odpowiadającym MTC. Stężenie w którym efekt przeciwdrgawkowy był największy wnosiło 

200 µM i hamowało aktywność lokomotoryczną larw o 65%. Nodakenina i jej aglikon 

nodakenetyna, są rzadko występującymi dihydrofuranokumarynami z podstawnikiem przy 

drugim węglu pierścienia kumaryny. Dane dotyczące aktywości tych kumaryn w OUN są 

ograniczone, tym bardziej wzbudziły one moje zainteresowanie. Określenie aktywności 

kumaryn z nietypowym umiejscowieniem podstawnika węglowego, wniosło cenne informacje 

do ustalenia zależności struktura-aktywność. Oba związki wykazały nieznaczną aktywność 

przeciwdrgawkową. Nodakenetyna obniżała występowanie drgawek o 7% w stężeniu 200 

µM, a nodakenetyna o 29% w stężeniu 400 µM.  

Część z kumaryn, które wykazały aktywność przeciwdrgawkową w modelu behawioralnym, 

wybrano do zbadania ich wpływu na aktywność elektrofizjologiczną mózgu larw. Z powodu 

braku dostępności odpowiedniej aparatury w Ośrodku Medycyny Doświadczalnej w Lublinie, 

nawiązana została współpraca z Laboratorium Biologii Molekularnej Katolickiego 

Uniwersytetu w Leuven. Opiekę nad szkoleniem oraz przeprowadzonymi doświadczeniami 

sprawował prof. Peter de Witte. Badania te przeprowadzono nieinwazyjną metodą 

pozwalającą mierzyć lokalne potencjały polowe pochodzące od wyładowań neuronalnych 

powstających w czasie napadu padaczkowego w obszarze opticum tectum. Napady 

padaczkowe, podobnie jak w modelu behawioralnym, były wywoływane przez immersyjne 

podanie PTZ. Dane dotyczące intensywności wyładowań fal mózgowych poddano analizie 

gęstości widmowej mocy PSD. Aktywność wszystkich kumaryn była badana dla stężeń 

odpowiadających MTC. 

Furanokumaryny oksypeucedanina, wodzian oksypeucedaniny oraz notopterol hamowały 

intensywność wyładowań fal mózgowych w podobnym stopniu. Oksypeucedanina w stężeniu 

40 µM o 81%, wodzian oxypeucedaniny w stężeniu 50 µM o 75%, a notopterol w stężeniu 



2 µM o 76%. Dihydrofuranokumaryny nodakenetyna i nodakenina nie wykazały znaczącego 

wpływu na zachowanie larw i nie obniżały znacząco wzrostu lokomotoryczności 

indukowanego podaniem PTZ, zmniejszały intensywność wyładowań fal mózgowych w 

stężeniach 200 µM i 400 µM odpowiednio o 38 i 61%. Pozostałe kumaryny – dafnoretyna i 

pimpinellina oraz hyuganina C zmniejszały intensywność wyładowań fal mózgowych w 

stężeniach 400 µM, 80 µM, 20 µM o odpowiednio o 79%, 88% i 40%. Związki te będą 

obiektem dalszych badań na gryzoniach oraz w modelach in silico, których celem będzie 

wyłonienie kandydata do badań klinicznych. 

Koncepcja włączenia do badań grupy dihydrofuranokumaryn zaowocowała rozszerzeniem 

badań poza rodzinę Apiaceae i włączenie do nich ekstraktu z Ruty zwyczajnej należącej do 

rodziny Rutaceae. W zielu ruty zwyczajniej występuje dihydrofuranokumaryna, rutamaryna, 

dla której opracowano efektywną i szybką metodę izolacji HPCCC. Wykorzystanie układu 

rozpuszalników n-heksanu, octanu etylu, metanolu i wody w stosunku objętościowym 3:1:3:1 

v/v pozwoliło na uzyskanie 2,39 mg związku o czystości 99,5% ze 100 mg surowego 

dichlorometanowego ekstraktu z ziela R. graveolens L. Sposób otrzymywania rutamaryny 

z ziela ruty zwyczajnej Ruta graveolens L. został objęty ochroną patentową za sprawą decyzji 

wydanej 18.08.2020 roku. Podobnie jak w przypadku nodakeniny i nodakenetyny aktywność 

przeciwdrgawkowa rutamaryny była niska do średniej i obniżała działanie przeciwdrgawkowe 

o 24% w stężeniu 750 nM. Podobnie jak w przypadku lucidafuranokumaryny A 

i bergamotyny, badania nad rutamatyną rozszerzono o aktywność enzymatyczną, w tym 

przypadku potencjalnej inhibicji monoaminooksydaz. Rutamaryna w stężeniu 6,17 µM 

wykazała działanie hamujące monoaminooksydazę typu B, określone jako procent inhibicji, 

który wyniósł 95,26%. Jednocześnie działanie hamujące monoaminooksydazę typu A, 

nie było tak silne i wyniosło 25,15%. Świadczy to o wybiórczości rytamaryny wobec 

MAO-B, co zostało potwierdzone w badaniach in silico. 

Doświadczenia nabyte podczas badań nad przeciwdrgawkowymi właściwościami kumaryn, 

szczególnie dotyczące protokołu badającego ruchliwość larw zainspirowały mnie do 

włączenia podobnego protokołu do badania przeciwparkinsonowskich właściwości kumaryn. 

Zastosowana procedura zakładała wywołanie neurodegeneracji komórek układu 

nigrostriatalnego larw przez immersyjne podawanie 6-hydroksydopaminy od 2 do 5 dnia ich 

rozwoju. Objawem który pozwalał obserwować rozwój choroby było upośledzenie 

ruchliwości larw, a objawem, który był rozpatrywany jako działanie lecznicze badanej 

substancji, było odwrócenie upośledzenia ruchliwości larw. Ksantotoksyna w jednorazowym 



podaniu w stężeniu 7,5 µM wywoływała odwrócenie upośledzenia ruchliwości larw 

w statystycznie istotnym stopniu. Podobne działanie wywołało jednorazowe podanie 

ksantotoksyny w dawce 25 mg/kg u myszy poddanych działaniu 1-metyl-4-fenylo-1,2,3,6-

tetrahydropirydyny. 

Wnioski: 

Niniejsza praca skupia się na badaniach fitochemicznych i farmakologicznych kumaryn oraz 

ekstraktów roślinnych bogatych w te metabolity wtórne. Wykorzystano rośliny należące do 

rodziny Apiaceae i Rutaceae. Przeprowadzone doświadczenia miały na celu zarówno izolację 

i identyfikację związków, jak i ustalenie ich aktywności farmakologicznej w OUN. 

Większość związków wyodrębniono metodą wysokosprawnej chromatografii 

przeciwprądowej, a ich strukturę ustalono metodami spektrometrii mas i magnetycznego 

rezonansu jądrowego. Opracowane procedury pozwoliły na szybką i efektywną izolację 

kumaryn: bergamotyny, lucidafuranokumaryny A oraz rutamaryny. Przeprowadzone badania 

farmakologiczne pozwoliły na poznanie właściwości przeciwdrgawkowych ekstraktów 

otrzymanych z roślin z rodziny Apiaceae jak również kumaryn. Z uzyskanych wyników 

można wnioskować, że struktura furanokumaryny jest dominująca wśród substancji 

wykazujących działanie ochronne, jednak w przeciwieństwie do badań na gryzoniach 

występowanie podstawnika węglowego przy 8 węglu pierścienia kumaryny nie było 

kluczowe dla tego działania. Bardziej aktywne w doświadczeniach z udziałem larw Danio 

rerio, okazały się związki posiadające podstawnik przy 5 węglu pierścienia kumaryny. 

Dodatkowo projekt dostarczył informacji o mniej typowych strukturach kumaryn takich jak: 

dafnoretyna, czy należące do grupy dihydrofuranokumaryn nodakenetyna, nodakenina lub 

rutamaryna. Pierwszy raz przebadano tak taką ilość ekstraktów roślinnych i wyizolowanych 

związków w tak krótkim czasie w modelu behawioralnym in vivo. Po raz pierwszy również, 

zbadano wpływ kumaryn na intensywność wyładowań neuronalnych w trakcie napadu 

padaczkowego indukowanego podaniem PTZ wykorzystując badania elektrofizjologiczne. 

Badania lokalnych potencjałów polowych są rozstrzygające w ocenie czy związek działa 

przeciwpadaczkowo, niezależnie od tego czy obserwowany jest wpływ na ruchliwość larw. 

Po raz pierwszy wykazano że ksantotoksyna łagodziła hipolokomocję larw danio 

pręgowanego wywołaną przez 6-hydroksydopaminę, a także hipolokomocję u myszy 

wywołaną przez MPTP. Porównanie obu modeli wykazało, że są one zgodne. Badania 

enzymatyczne rutamaryny wykazały obiecujące działanie przeciwko MAO-B potwierdzone 



badaniami in vitro i in silico. Cennym uzupełnieniem tego eksperymentu było badanie 

molekularnego dokowania. 

Podsumowując, niniejsza praca przedstawia drogę, która nie była prostym i równym 

gościńcem, ale raczej górskim szlakiem na którym każdy krok odsłaniał nowe perspektywy 

i możliwości. Punktem wyjścia było badanie działania przeciwpadaczkowego kumaryn, 

ale dzięki współpracy z różnymi ośrodkami, poznaniu użyteczności modelu Zebrafish w 

praktyce, dokonano kolejnych odkryć właściwości kumaryn w OUN obejmujących układy 

enzymatyczne i neuronalne. Myślę, że przedstawione badania są dobrym punktem wyjścia do 

pisania kolejnych rozdziałów w fascynującej historii kumaryn.



 


