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Wprowadzenie  

  

W ostatnich latach, mimo niezaprzeczalnych postępów współczesnej medycyny, 

wykorzystywanie ziół w leczeniu wielu dolegliwości wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem. 

Wśród przyczyn sukcesu fitoterapii można wymienić powszechne występowanie surowców 

roślinnych, siłę tradycyjnej wiedzy przekazywanej z pokolenia na pokolenie czy większe zaufanie 

pacjentów do leków pochodzenia naturalnego w porównaniu do preparatów syntetycznych. Pochodne 

metabolitów wtórnych pochodzenia roślinnego okazały się interesującym źródłem wielu substancji 

leczniczych, z powodzeniem stosowanych w leczeniu wielu chorób cywilizacyjnych w tym chorób 

neurodegeneracyjnych. Dotyczy to galantaminy, wyizolowanej po raz pierwszy z rodziny 

Amaryllidaceae (amarylkowate), zarejestrowanej jako lek między innymi w terapii choroby 

Alzheimera. Z kolei substancja czynna, hupercyna A (HupA) pochodząca z rodziny Lycopodiaceae 

(widłakowate) stosowana jako prokognitywny suplement diety, uważana jest za obiecujący związek w 

leczeniu objawów demencji. Potwierdzają to niezwykle korzystne właściwości farmakokinetyczne 

HupA. W porównaniu do obecnych leków lepiej przenika przez barierę-krew mózg, ma wyższą 

biodostępność po podaniu doustnym i dłuższy czas działania. Wspólną cechą tych związków jest 

przynależność do grupy metabolitów wtórnych z grupy alkaloidów, cechujących się silną 

bioaktywnością, w tym zdolnością hamowania aktywności acetylocholinoesterazy (AChE). Enzym ten 

odpowiedzialny jest za rozkład neuroprzekaźnika - acetylocholiny (ACh) w szczelinie synaptycznej, 

którego deficyt prowadzi do znacznego upośledzenia funkcji poznawczych oraz zaburzeń pamięci. 

Odkrycie tych właściwości miało przełomowe znaczenie w terapii choroby Alzheimera, spowolniając 

przebieg choroby oraz znacznie poprawiając komfort życia pacjenta. Niestety obecna farmakoterapia 

ma jedynie charakter objawowy, dlatego dalsza analiza fitochemiczna gatunków, z wykorzystaniem 

nowoczesnych metod, służąca izolacji nowych związków będących potencjalnymi inhibitorami AChE, 

skutecznych w leczeniu jak  

i zapewnieniu funkcji ochronnych przed demencją, jest całkowicie zasadna. Wobec licznych dowodów 

na to, że alkaloidy występujące powszechnie w gatunkach roślin z rodziny Lycopodiaceae  

i Amaryllidaceae, należą do silnych inhibitorów AChE, w prezentowanej pracy podjęto próbę izolacji 

związków o pożądanych właściwościach. Dokładna analiza fitochemiczna badanych gatunków roślin 

oraz próba opracowania nowych metod pozwalających na efektywną izolację naturalnych inhibitorów 

AChE jest nowatorskim podejściem w procesie odkrywania nowych leków, co przełoży się na 

skuteczną terapię wielu chorób, w tych uważanych obecnie za nieuleczalne. 

 

Cel prowadzonych badań 

 

Celem pracy doktorskiej była analiza fitochemiczna metabolitów wtórnych z grupy 

alkaloidów obecnych w wybranych gatunkach roślin z rodzin Lycopodiaceae i Amaryllidaceae, 

szeroko opisywanych w literaturze jako bogate źródło związków o wysokiej bioaktywności. Analiza 

obejmowała poszukiwanie zarówno znanych jak i nowych związków o pożądanej właściwości 

farmakologicznej polegającej na silnej zdolności hamowania aktywności enzymu AChE,  



o potencjalnym wykorzystaniu w terapii choroby Alzheimera oraz innych typów demencji. 

Przedmiotem badań była próba opracowania szybkiej i innowacyjnej metody wyodrębniania tych 

związków z materiału roślinnego. W tym celu zastosowano połączenie technik ekstrakcji z nowatorską 

metodą izolacji pozwalające na otrzymanie próbek o wysokiej czystości z pojedynczymi frakcjami 

alkaloidowymi, w najwyższym jak dotąd odzysku. Dobór odpowiednich warunków tych procesów i 

ich optymalizacja stanowiły główny cel badań. Otrzymane frakcje alkaloidowe poddano analizie 

ilościowej i jakościowej, a następnie ocenie aktywności inhibicji AChE z wykorzystaniem 

nowatorskiej metody derywatyzacji. Interdyscyplinarna praca została zrealizowana we współpracy z 

jednostkami badawczymi na Ukrainie oraz z Samodzielną Pracownią Inżynierii Tkankowej i 

Medycyny Regeneracyjnej na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. 

 

Materiał i metody badawcze 

 

Materiał badawczy stanowiły wysuszone w odpowiednich warunkach i zmielone cebulki 

gatunku Narcissus triandus L. c.v. ‘Hawera’ należącego do rodziny Amaryllidaceae oraz ziela trzech 

gatunków roślin z rodziny Lycopodiaceae: Lycopodium clavatum L., Lycopodium annotinum L.  

i Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. Cebulki gatunku N. Hawera zakupiono w firmie 

Florexpol w Lublinie, natomiast przedstawicieli z rodziny Lycopodiaceae zebrano w południowej 

Polsce oraz zachodniej Ukrainie.  

 

Izolację związków alkaloidowych z wybranych gatunków roślin przeprowadzono stosując po raz 

pierwszy połączenia technik nowoczesnej ciśnieniowej ekstrakcji rozpuszczalnikiem (PLE – ang. 

pressurized liquid extraction) z nowatorską metodą wstępnego oczyszczania ekstraktów z substancji 

balastowych, wykorzystując próżniową chromatografię cieczową (VLC – ang. vacuum liquid 

chromatography). W tej modelowej metodzie użyto szklaną kolumnę chromatograficzną oraz 

polipropylenowy kartridż, które wypełniono łatwo dostępnymi sorbentami o różnej porowatości. Dla 

porównania efektywności tego procesu przeprowadzono kilka wariantów tej metody z 

wykorzystaniem sorbentów tj. tlenku glinu (150MeSh), żelu krzemionkowego (60 F254) oraz 

modyfikowanego żelu krzemionkowego 60 H (silanizowny) w różnych proporcjach. Do oczyszczania 

wyciągów roślinnych zastosowano także technikę ekstrakcji ciecz-ciało stałe (SPE – ang. solid phase 

extraction) z użyciem sorbentów Oasis HLB 3cc. W każdej z metod stosowano elucję gradientową 

przy użyciu wcześniej starannie dobranych układów faz ruchomych o różnej polarności. Analizę 

ilościową i jakościową zebranych frakcji alkaloidowych prowadzono w oparciu o metodę 

wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrem mas HPLC-ESI-QTOF-MS 

(chromatograf cieczowy Agilent Technologies 6530 B). Do analizy danych wykorzystano 

oprogramowanie Mass Hunter 2.2.1 (Agilent Technologies, Santa Clara, CA, USA). Aktywność 

inhibitującą AChE frakcji alkaloidowych oznaczano stosując metodę bioautografii TLC opracowaną 

przez Profesora Mroczka z wykorzystaniem nowoczesnej komory do natryskowego nanoszenia 

odczynników i wizualizacji pasm inhibicji (derywatyzator firmy Camag). Dopełnieniem 

prowadzonych badań, wykraczających poza podstawową tematykę doktoratu, było przeprowadzenie 

oceny cytotoksyczności ekstraktów otrzymanych z badanych gatunków z rodzaju Lycopodium i 

Huperzia w testach in vitro z użyciem fibroblastów skóry ludzkiej we współpracy z Samodzielną 

Pracownią Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej. Większość otrzymanych wyników 

zostało opublikowanych w renomowanych czasopismach. Część przeprowadzonych badań 

finansowane było z projektu – grant nr 4/POLTUR-1/2016 z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.  

Otrzymane wyniki badań oraz wnioski 



 

Prezentowana praca doktorska oparta jest na cyklu publikacji, dotyczących optymalizacji 

metod ekstrakcji i izolacji związków alkaloidowych z wybranych gatunków z rodzaju Narcissus, 

Lycopodium i Huperzia oraz próbie identyfikacji tych związków wraz z oceną ich aktywności 

hamowania AChE. Przedstawicielem z rodziny Amaryllidaceae, będącym przedmiotem badań był 

gatunek N. Hawera, rzadko dotąd badany pod kątem aktywności hamującej AChE. Ponadto do tej 

pory  

w literaturze nie prowadzono badań nad przeprowadzeniem skutecznej i szybkiej metody izolacji 

alkaloidów z tego gatunku. Wyniki uzyskane w badaniach jednoznacznie potwierdziły, iż na tle innych 

gatunków z tego rodzaju oraz ogólnie z rodziny Amaryllidaceae jest on bogatym źródłem 

bioaktywnych alkaloidów. Użyta metoda ekstrakcji PLE, z powodzeniem stosowana wcześniej dla 

innych gatunków  

z rodzaju Narcissus, pozwoliła na otrzymanie wysokiej jakości ekstraktów, które następnie poddano 

metodzie wstępnego oczyszczania. Do tego celu zaprojektowano eksperymentalną i modelową metodę 

z wykorzystaniem techniki VLC, stosując szklaną kolumnę chromatograficzną oraz polipropylenowy 

kartridż, wypełnione dwoma sorbentami w różnych proporcjach. Metoda ta, okazała się być wydajną 

próbą koncentracji ekstraktów oraz ich frakcjonowania w zależności od charakteru polarności 

alkaloidów. Przygotowanie kolumn nie wymagało zbyt dużego nakładu pracy oraz czasu, a 

zastosowane sorbenty okazały się odpowiednie do wstępnego oczyszczania frakcji z substancji 

balastowych. Zastosowanie polipropylenowego wkładu okazało się bardziej wydajne w porównaniu z 

użyciem szklanej kolumny, ze względu na ograniczenie zużycia ilości rozpuszczalników czy 

sorbentów oraz otrzymanie większej ilość frakcji z bioaktywnymi alkaloidami Amaryllidaceae w 

wysokim procencie. Technika VLC, stosowana do izolacji alkaloidów Amaryllidaceae wykorzystana 

była wcześniej tylko w kilku pracach, jednak dotychczas jej modyfikacja nie pozwoliła na otrzymanie 

tak wysokich odzysków alkaloidów w pojedynczych frakcjach. Przy użyciu metody HPLC-ESI-

QTOF-MS zidentyfikowano w sumie 13 alkaloidów Amaryllidaceae. Wśród dominujących 

alkaloidów, bo stanowiących ponad 50% pojedynczej frakcji zidentyfikowano alkaloidy likoraminę 

oraz likorynę. 

 

Efektywna metoda uzyskania próbek o wysokiej czystości pozwoliła na jej zastosowanie do 

izolacji alkaloidów z rodziny Lycopodiaceae, gatunków niegdyś objętych ochroną. Świadomość tego, 

że gatunki z rodzaju Huperzia stanowią cenny materiał roślinny i są zagrożone wyginięciem 

spowodowało, że optymalizację metody ekstrakcji z wykorzystaniem techniki PLE przeprowadzono 

dla dwóch gatunków z rodzaju Lycopodium. Nowoczesną, w pełni zautomatyzowaną technikę PLE 

zastosowano po raz pierwszy jako wysoce wydajną metodę ekstrakcji cennych farmakologicznie 

alkaloidów Lycopodiaceae. Metoda ta, w krótkim czasie pozwoliła na otrzymanie wysokiej jakości 

ekstraktów z użyciem powszechnie znanych rozpuszczalników, o różnej polarności. Analiza ilościowa 

i jakościowa z wykorzystaniem metody HPLC-ESI-QTOF-MS pozwoliła na porównanie zawartości 

alkaloidów Lycopodiaceae w poszczególnych ekstraktach w zależności od użytego rozpuszczalnika. 

Badanie to, jest pierwszym doniesieniem przedstawiającym wpływ rodzaju rozpuszczalnika na 

wydajność ekstrakcji alkaloidów Lycopodium. Ponadto praca należy do nielicznych, w której 

osiągnięto tak wysoki odzysk alkaloidów bezpośrednio z ekstraktów. Najwyższą zawartość 

pojedynczego alkaloidu, stanowiącego większość próbki dla poszczególnych gatunków Lycopodium 

(L. annotinum - annotynina ponad 40% , dla L. clavatum - likopodyna około 50 %) zanotowano dla 

ekstrakcji chloroformem. Wysoka polarność metanolu w porównaniu do pozostałych analizowanych 

rozpuszczalników, umożliwiła detekcję największej liczby alkaloidów Lycopodiaceae. Ponadto wśród 

otrzymanych wyników to właśnie ekstrakty metanolowe charakteryzowały się najwyższą stabilnością. 

Opracowanie wydajnej metody ekstrakcji alkaloidów Lycopodiaceae pozwoliła na kontynuację badań  



z przeprowadzeniem skutecznej i szybkiej metody frakcjonowania alkaloidów oraz izolacji silnych 

inhibitorów AChE w oparciu o zoptymalizowaną metodę VLC. Metodę tą udoskonalono poprzez 

odrzucenie klasycznej szklanej kolumny oraz zastosowanie dodatkowego sorbentu - modyfikowanego 

żelu krzemionkowego, który umożliwił wykorzystanie układu odwróconych faz ruchomych, 

pozwalając na lepsze rozdzielenie substancji skrajnie niepolarnych. Finalnie otrzymano 100 frakcji, 

które w toku badań identyfikacyjnych pozwoliły na detekcję ponad 50 alkaloidów z rodziny 

Lycopodiaceae oraz kilku nowych związków, nie opisanych dotąd w literaturze. Niektóre z tych 

związków, stanowią nawet 90% pojedynczej frakcji, co tylko potwierdza skuteczność tej metody, nad 

innymi technikami izolacji alkaloidów Lycopodiaceae opisanych w literaturze. Metoda ta, 

ukierunkowana jest na szybką izolację związków, o pożądanych właściwościach farmakologicznych, z 

niewielkiej ilości materiału roślinnego na szeroką skalę. Połączenia technik ekstrakcyjnych i 

izolacyjnych pozwoliły nie tylko na wydzielenie z matrycy roślinnej pożądanej grupy metabolitów 

wtórnych, ale również rozdzielenie bardzo zbliżonych do siebie strukturalnie, różnych typów 

alkaloidów. Dzięki temu, możliwe było zaproponowanie ścieżek fragmentacyjnych (MS/MS) dla 

wszystkich zidentyfikowanych związków wraz z przedstawieniem zaktualizowanej po raz pierwszy od 

lat 50-tych XX wieku bazy schematów fragmentacji dla aż 50-ciu alkaloidów Lycopodiaceae, ze 

szczególnym uwzględnieniem nowych pochodnych o potencjalnej aktywności biologicznej.  

 

Frakcje alkaloidowe otrzymane w wyniku wyżej opisanych badań dla analizowanych 

gatunków  

z rodzaju Narcissus, Lycopodium i Huperzia poddano finalnie ocenie zdolności hamowania 

aktywności AChE w oparciu o metodę bioautografii TLC według Profesora Mroczka. Cały proces 

przeprowadzono przy użyciu nowoczesnej komory derywatyzacyjnej wykorzystywanej do 

natryskowego nanoszenia odczynników i wizualizacji pasm inhibicji. Urządzenie to zapewniło 

homogeniczność i powtarzalność otrzymanych wyników oraz wygodę w aplikacji odczynników, 

deklasując całkowicie metodę ręcznego rozpylania. Należy również podkreślić, iż dwukrotnie 

zmniejszyło się zużycie drogich odczynników,  

a całkowity czas analizy uległ skróceniu. Metoda ta, użyta do oceny aktywności anty-AChE 

alkaloidów otrzymanych z gatunków z rodziny Lycopodiaceae jest całkowitą nowością. Badanie 

bioautografii TLC potwierdziło obecność inhibitorów AChE w pojedynczych frakcjach dla wszystkich 

badanych gatunków. Najsilniejsze białe strefy inhibicji, świadczące o obecności inhibitorów AChE 

zaobserwowano dla gatunku H. selago. Co ciekawe, nie jest to związane z obecnością znanych, 

silnych inhibitorów AChE (hupercyny A i B), które zidentyfikowano tylko w niektórych frakcjach. 

Fakt ten świadczy o tym, jak zasadna jest analiza fitochemiczna gatunków oraz jak wiele jeszcze 

pozostaje do odkrycia w świecie roślin. Badanie nad gatunkami z rodziny Lycopodiaceae wzbogacono 

dodatkowo  

o ocenę cytotoksyczności ekstraktów, otrzymanych z gatunków z rodziny Lycopodiaceae, prowadzone 

we współpracy z Samodzielną Pracownią Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej. Testy 

wykazały, że ekstrakty analizowanych gatunków z rodzaju Huperzia i Lycopodium, były nietoksyczne 

dla komórek fibroblastów skóry ludzkiej, co daje nadzieję w przyszłości na ich bezpieczne 

zastosowanie w farmakoterapii. Otrzymane w pracy wyniki świadczą nie tylko o zasadności podjętych 

badań, ale również są potwierdzeniem skuteczności zastosowanych nowoczesnych, szybkich metod 

analitycznych oraz biologicznych służących pozyskiwaniu nowych związków, a potencjalnych leków.  

 

 

 


