
 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 12 stycznia 2022 r. 

 

Recenzja rozprawy doktorskiej Mgr Natalii Smyrskiej-Wieleby 

 

Zatytułowanej: „Analiza fitochemiczna oraz ocena aktywności biologicznej 

alkaloidów w wybranych gatunkach rodzaju Narcissus spp”. 

 

Wykonanej w Zakładzie Chemii Produktów Pochodzenia Naturalnego, Wydziału 

Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie, pod kierunkiem prof. ucz. dr hab. n. farm. Tomasza Mroczka. 

 

Rośliny od tysiącleci stanowiły źródło nie tylko pożywienia dla człowieka ale 

także były pierwszymi lekarstwami, a także truciznami. Rośliny z rodzaju narcyz były 

znane od czasów starożytności, co ciekawe stosowane m.in. w chorobach 

nowotworowych, co wskazuje na obecność związków o silnym działaniu 

farmakologicznym. Potwierdzają to też opisywane przypadki zatruć cebulami bądź 

liśćmi narcyzów mylonymi z roślinami jadalnymi.  

Obecnie współczesne badania nad składem chemicznym i aktywnością 

biologiczną cebul i innych części z rodzaju Narcissus skupiają się głównie na tzw. 

alkaloidach Amaryllidaceae (aA) o potencjalnym działaniu hamującym aktywność 

enzymu acetylocholinoesterazy (AChE). Zaiste, z tej grupy alkaloidów największe 

znaczenia uzyskała galantamina: wybiórczy, odwracalny i kompetycyjny inhibitor 

acetylocholinoesterazy, stosowana jako środek poprawiający funkcje poznawcze 

osobom z otępieniem typu Alzheimera (doustnie) lub w leczeniu chorób 

przebiegających z uszkodzeniem nerwów obwodowych (dożylnie). Pierwotnie 

galantamina została wyizolowana z rodzaju Galantus (przebiśnieg), a obecnie jest 



izolowana z rodzajów Leucojum (śnieżyca) lub właśnie Narcissus, bądź syntetyzowana. 

Ponadto, nadal trwają poszukiwania innych struktur aA o silnej aktywności 

farmakologicznej i/lub lepszym profilu farmakokinetycznym w stosunku do wzorcowej 

galantaminy. 

Z tego w względu nadal trwają szeroko zakrojone badania jakościowe i ilościowe składu 

alkaloidów w cebulach i liściach szeregu odmian rodzaju Narcissus. Co ciekawe, 

wyższa zawartość galantaminy w badanych substancjach roślinnych nie zawsze jest 

powiązana z wyższa aktywnością inhibicyjną AChE, co można tłumaczyć obecnością 

innych silniej działających alkaloidów. Jednocześnie skład i aktywność hamująca AChE 

(IC50 od kilku do kilku tysięcy µg/mL) wyciągów z cebul różnych gatunków/ odmian 

bardzo się różni miedzy sobą. 

Z tego względu wyznaczone przez Doktorantkę cele takie jak: 1) wykonanie analizy 

jakościowej i ilościowej frakcji alkaloidowej ekstraktów z cebul trzech odmian 

Narcissus spp.: Narcisuss jonquilla ̀ Baby Moon`, Narcissus double ‘Cheerfulness’ oraz 

Narcissus double ‘Golden Ducat’; 2) sprawdzenie czy w badanych odmianach 

występują alkaloidy Amaryllidaceae (aA) znamienne dla tego rodzaju; 3) 

przeprowadzenie analizy aktywności biologicznej (m.in. inhibicji 

acetylocholinoesterazy, test redukcji rodnika DPPH•) oraz toksykologicznej i 

farmakologicznej ekstraktów alkaloidowych, były całkowicie uzasadnione. 

W tym miejscu warto by dodać jeszcze jeden cel jakim była optymalizacja układu 

rozdziału alkaloidów z rodzaju narcyz metodą wysokosprawnej chromatografii 

przeciwprądowej (HPCCC), mający umożliwić izolacje poszczególnych związków. 

Badania te zajęły sporą część dysertacji i są bardzo ciekawe, chociaż w moim odczuciu 

mogłyby być poprowadzone dalej o czym wspomnę w dalszej części recenzji. Brakuje 

też jasno postawionej hipotezy, która ułatwiłaby śledzenie poszczególnych etapów 

badań i wyciąganych z nich wniosków. 

Część teoretyczna dysertacji na układ klasyczny i stanowi wyczerpujące wprowadzenie 

do zagadnień poruszanych w części doświadczalnej takich jak chemizm aA rodzaju 

narcyz, aktywności farmakologiczna alkaloidów Amaryllidaceae oraz szczegółowy opis 

technik ekstrakcyjnych, metod rozdziału i detekcji (w tym metod sprzężonych) oraz 

identyfikacji tych związków.  



Etapy pracy doświadczalnej Doktorantki stanowiły szereg logicznych i dobrze 

zaplanowanych eksperymentów na które składały się: 

a) ekstrakcja i przygotowanie frakcji alkaloidowej z trzech wybranych odmian cebul 

narcyza: NBM- Narcissus jonquilla ‘Baby moon’, NCH- Narcissus ‘Cheerfulness’, 

NGD- Narcissus ‘Golden Ducat’; 

b) opracowanie efektywnych metod rozdziału aA z trzech powyższych frakcji 

alkaloidowych; 

c) analiza jakościowa i ilościowa poszczególnych alkaloidów z wykorzystaniem szeregu 

metod takich jak: TLC, HPLC/DAD/ESI-TOF-MS oraz HPLC-Q-TOF-MS; 

d) badania biologiczne i farmakologiczne frakcji alkaloidowych 

Zaplanowane przez Doktorantkę cele badawcze zostały wykonane i zinterpretowane 

prawidłowo i do głównych osiągnięć Doktorantki należy zaliczyć 1) opracowanie 

metody rozdziału alkaloidów z zastosowaniem techniki HPCCC i z wykorzystaniem 

techniki chromatografii flash (poproszę tu o komentarz Autorki, która metoda jest 

korzystniejsza); 2) opracowanie autorskich szlaków fragmentacji 25 związków; 3) 

zidentyfikowanie w odmianie NBM jedenastu alkaloidów, w NGD piętnastu oraz w 

NCH ośmiu alkaloidów; 4) wskazanie, iż cebule NBM są dobrym źródłem likoryny (1,4 

mg/g), a NDG dość dobrym źródłem Nor-galantaminy (0,26 mg/g), związków o 

wysokiej aktywności hamującej aktywność AChE; 5) wykazanie wyraźnego działania 

hamujące aktywność AChE przez wszystkie trzy frakcje alkaloidowe (IC50 między 500 

a 250 µg/mL), za szczególnie ciekawe uważam wykazanie najsilniejszej aktywności 

frakcji NCH zawierającej śladowe ilości galantaminy, likoryny czy Nor-galantaminy; 

6) wskazanie na potencjalną  aktywność N-formylo-nor-galantaminy występującej w 

we frakcji NCH. 

Moja ocena pracy jest bardzo wysoka, jednak mam pewne uwagi krytyczne i pytania: 

- jedno z pytań jakie mi się nasunęły, to czym się kierowano w wyborze tych 

konkretnych odmian narcyzów do badań? 

- brakuje mi wykorzystania metod separacyjnych (badania HPCCC pomimo dużego 

wkładu pracy robią wrażenie „urwanych”) do uzyskania pojedynczych jednorodnych 

związków np. tortuozyny, która zgodnie z tabelą 1, nie była wykryta w innych 

gatunkach z rodzaju narcyz (poza N. tortuosus, z którego wyciąg wykazał pewną 



aktywność hamującą AChE) i jest mało przebadana pod względem aktywności 

biologicznej czy O-metylohemantydyny o potencjalnej aktywności hamującej AChE 

(uzyskano frakcję czystości 85%) 

- szkoda, że Doktorantka nie pokusiła się o opracowanie metody i izolacji N-formylo-

nor-galantaminy z frakcji NCH i wykazanie jej aktywności biologicznej (byłby to 

element nowości) 

- dlaczego wykonano badania redukcji rodnika DPPH•? Czy Doktorantka może wskazać 

na inne modele badawcze stosowne do oceny działania antyoksydacyjnego lub 

cytoprotekcyjnego? 

- nie jest dla mnie jasne dlaczego do badań farmakologicznych wytypowano tylko 

frakcję NGD? 

-  dużym wyzwaniem było przeczytanie i zanalizowanie aż 59 punktów podsumowania 

i wniosków (!), zatem poproszę i wysuniecie 3-5 najważniejszych wniosków  z 

powyższej dysertacji 

- czytając pracę zwróciłam uwagę na drobne nieścisłości językowe czy skróty myślowe 

np.: „wyniki chromatogramu”, „aktywność przeciwko butyrylocholinoesterazie”, 

„pasmo NFNOR wykazało inhibicję acetylocholinoesterazy”, „zastosowana metoda 

ASE ……., a otrzymane na późniejszych etapach wyniki badań, wykazały jej 

łagodność”. 

 

Oczywiście powyższe uwagi nie umniejszają mojej bardzo pozytywnej oceny pracy.  

Reasumując, jednoznacznie stwierdzam, że przedstawiona mi do oceny dysertacja mgr 

Natalii Smyrskiej-Wieleby całkowicie spełnia wymagania stawiane pracom doktorskim. 

Wnoszę tym samym o dopuszczenie mgr Natalii Smyrskiej-Wieleby do dalszych 

etapów przewodu doktorskiego.  

Prof. dr hab. n. farm. Anna K. Kiss 

        

  

 

 


