
Streszczenie 

 Zgodnie z głównym celem dysertacji w ramach badań wykonano analizę 

fitochemiczną frakcji alkaloidowej z cebul trzech odmian narcyzów: `Baby Moon`, 

`Golden Ducat` oraz `Cheerfulness`, wykorzystując do tego celu różne metody 

preparatywne i analityczne. Do przygotowania ekstraktu użyto metody PLE (ASE), 

natomiast w celu oddzielenia, oczyszczenia i wzbogacenia frakcji alkaloidowej 

procedury z wykorzystaniem SPE. Następnie, aby określić profil jakościowy frakcji 

alkaloidowych ekstraktów (po ASE i SPE): NBM, NGD i NCH przeprowadzono analizę 

jakościową HPLC-QTOF-MS. Po raz pierwszy wykonano analizę jakościową przy użyciu 

metody HPLC-ESI-QTOF-MS frakcji alkaloidowej cebul NBM, NGD oraz NCH. Dotychczas była 

wykonana jedynie analiza ekstraktu NBM przy użyciu HPLC-ESI-TOF-MS (Mroczek, 2016), 

natomiast ekstrakty NGD i NCH nie były dotąd badane przy użyciu HPLC-ESI-QTOF-MS. Na 

podstawie otrzymanych wyników identyfikacji potwierdzono założoną w ramach 

dysertacji hipotezę wykazując liczną i zróżnicowaną zawartość alkaloidów 

Amaryllidaceae we wszystkich trzech badanych ekstraktach. Zidentyfikowano aż 

dwadzieścia siedem różnych alkaloidów Amaryllidaceae. Rozpoznanie alkaloidów tj.: GAL, 

LK, LM, NOR oparto o porównanie wyników względem wyników otrzymanych dla wzorców, a 

pozostałych dzięki zastosowaniu QTOF-MS, a poprzez to otrzymaniu dodatkowej 

fragmentacji, której późniejsza analiza i dedukcja możliwej struktury pozwoliła na 

identyfikację związków. Przeprowadzono odpowiednie wyznaczenie cząsteczki substancji 

protonowanej, dla identyfikowanego związku, potwierdzonej występującymi w widmie 

fragmentami m.in. adduktów, a także analizy wyników otrzymanych fragmentów potomnych 

dla m/z wyznaczonej cząsteczki protonowanej przy zastosowaniu energii kolizji 0, 10, 40 i 60 

eV. Dla rozpoznanych alkaloidów, zaproponowano autorskie szlaki fragmentacji. W 

rozważaniach oparto się również o zdobytą wiedzę z analizy dotychczasowych badań 

dotyczących alkaloidów Amaryllidaceae (publikacje przedstawione w części teoretycznej 

pracy). Po raz pierwszy wykonano analizę ilościową łącznie z walidacją metody wybranych 

alkaloidów: galantaminy, likoryny, likoraminy, nor-galantaminy oraz sangwininy we frakcjach 

alkaloidowych cebul wszystkich trzech badanych odmian NBM, NGD oraz NCH. Analizę 

wykonano łącznie z określeniem precyzji i precyzji pośredniej metody, wyznaczając 

odchylenie standardowe (SD), względne odchylenie standardowe (RSD) wyników, granice 



wykrywalności (LOD) i granicę oznaczalności (LOQ), a także parametry powtarzalności 

pomiaru: RSD intra- (n= 3) i inter- day (n= 9). W otrzymanych wynikach wykryto i usunięto 

błędy grube stosując metody: metodę wyznaczania przedziału ufności wα oraz t-Studenta 

oraz test Q-Dixona. Badania analizy ilościowej trzech odmian Narcissus zostały wykonane w 

tych samych warunkach, tą samą metodą, dlatego jest możliwe porównanie składu i 

zawartości poszczególnych występujących w nich alkaloidów, a także wyników dalszych 

analiz dotyczących ich aktywności biologicznych. 

 W dysertacji wykonano trzy różne badania określające aktywność inhibitującą 

acetylocholinoesterazę przez alkaloidy obecne we frakcjach badanych narcyzów: przy użyciu 

modyfikacji metody Ellmana, bioautografii wg Mroczka na płytce TLC oraz analizą 

2DTLC/HPLC/TOF-MS. W wyniku, których stwierdzono aktywność inhibitującą 

acetylocholinoesterazę zarówno frakcji alkaloidowych oraz poszczególnych związków 

obecnych w ekstraktach. Zastosowanie analizy 2DTLC/HPLC/TOF-MS pozwoliło 

wytypować dwa związki do dalszych badań o prawdopodobnie silnej aktywności 

inhibitującej acetylocholinoesterazę. 

 Przebadano i stwierdzono aktywność antyoksydacyjną frakcji alkaloidowych i 

pełnych ekstraktów narcyzów przy użyciu spektrofotometrycznego pomiaru redukcji 

rodnika DPPH•. Na podstawie badań aktywności biologicznej in-vitro, zaobserwowano 

podobieństwa pomiędzy wynikami aktywności inhibicji acetylocholinoesterazy oraz 

aktywnością antyoksydacyjną frakcji alkaloidowych. A także różnice w wyniku oceny 

aktywności antyoksydacyjnej ekstraktów i ich frakcji alkaloidowych dla poszczególnych 

odmian narcyzów. 

 Dodatkowo w dysertacji przedstawiono modelowe wyniki badań nad izolacją 

alkaloidów przy użyciu metody HPCCC i FC. Jest to prawdopodobnie pierwsza opisana 

próba wykorzystania metody HPCCC i systemu FC do preparatyki alkaloidów z 

narcyzów. Badania wymagają udoskonalenia i pogłębionej analizy, nad lepszym 

rozdzieleniem związków, poprzez zastosowanie m.in. kolumny preparatywnej HPCCC, 

użycie innych zaproponowanych układów rozpuszczalników. Na tym etapie uzyskano 

bardziej korzystne wyniki przy użyciu metody HPCCC, otrzymując najlepszy wynik o 

czystości ponad 85% niż dla FC I o czystości 47% i FC II o czystości około 80%.  

 W ramach oceny aktywności farmakologicznej badanych ekstraktów z narcyzów, 

przeprowadzono badanie aktywności anksjolitycznej w teście „czterech płytek” po 

jednorazowym podaniu i.p ekstraktu NGD myszom o stężeniu 100 mg/kg m.c. o pH = 2, 



równolegle o pH= 6,4 (po wcześniejszym zobojętnieniu ekstraktu), względem wyników 

kontroli ujemnej (po podaniu i.p woda do iniekcji) oraz do porównania po podaniu i.p 

roztworu diazepamu o stężeniu (1,25 mg/kg m.c). Wykazano znaczącą aktywność 

anksjolityczną dla ekstraktu o pH=6,4 a także po podaniu diazepamu, oraz brak 

aktywności dla ekstraktu NGD o pH= 2 względem kontroli. Ponadto - określono 

toksyczność pełnego ekstraktu NGD po podaniu i.p w procedurze przy wykorzystaniu 

myszy, otrzymana wartość wskazuje, że ekstrakt jest bezpieczny w zastosowanym w 

badaniu stężeniu. 

 Wszystkie otrzymane wyniki potwierdzają użyteczność metod (ASE, SPE, TLC, 

HPCCC, FC, HPLC-ESI-TOF-MS, HPLC/ESI-QTOF-MS) w analizie fitochemicznej alkaloidów 

obecnych w ekstraktach badanych narcyzów. Wnioski uzyskane w ramach badań mogą 

okazać się przydatne do wykorzystania w preparatyce i identyfikacji, a także analizie 

właściwości biologicznych i farmakologicznych alkaloidów Amaryllidaceae obecnych w 

ekstraktach innych gatunków i odmian narcyzów, ale także innych gatunków z rodziny 

Amarylliadaceae. 

 


