
Streszczenie 

 W ramach realizacji rozprawy doktorskiej, otrzymano wysokoskoncentrowane 

ekstrakty suche z korzeni i ziela tarczycy bajkalskiej (Scutellaria baicalensis Georgi.) należącej 

do rodziny Lamiaceae. Części nadziemne tego taksonu są mało przebadaną substancją 

roślinną, natomiast podziemne części są dobrze znane i często używane jako ziołowe 

produkty lecznicze, zwłaszcza w Tradycyjnej Medycynie Chioskiej. 

 W celu izolacji związków polifenolowych z części nadziemnych (Hb) i podziemnych 

(Rx) ww. gatunku wykorzystano ekstrakcję wspomaganą ultradźwiękami (UAE), połączoną  

z procedurą suszenia sublimacyjnego w próżni, w trakcie której zastosowano różne 

ekstrahenty, w tym wodę oraz 25% (v/v) i 50% (v/v) EtOH. W efekcie otrzymano następujące 

liofilizaty: Rx50, Rx25, RxH2O, Hb50, Hb25 i HbH2O. Metody chromatograficzne (RP-LC), 

spektroskopowe (PDA) i spektrometryczne (ESI-QToF/MS-MS) zastosowano do określenia 

szczegółowych profili fitochemicznych wszystkich liofilizatów. Łącznie we wszystkich 

przetworach roślinnych zidentyfikowano 57 związków polifenolowych, w tym 55 

flawonoidów oraz 2 fenyletanoidy. Aglikony flawonowe i ich pochodne glikozydowe były 

głównymi grupami zidentyfikowanych składników polifenolowych w Rx50, Rx25 i RxH2O. 

Pochodne glikozydowe flawanonów były dominującymi składnikami polifenolowymi w Hb50, 

Hb25 i HbH2O.  

W kolejnym etapie przeprowadzono standaryzację fitochemiczną z wykorzystaniem 

wysokosprawnej chromatografii cieczowej w układzie faz odwróconych (RP-HPLC)  

w połączeniu z detekcją PDA. Udokumentowano bardzo wysoką całkowitą zawartośd 

pochodnych flawonoidów, wynoszącą od 15,0 do 58,3% i od 16,6 do 38,1%, w przetworach 

roślinnych otrzymanych odpowiednio z nadziemnych i podziemnych części tarczycy 

bajkalskiej. Dominującym związkiem w Rx50, Rx25 i RxH2O była bajkalina, glukuronid 

flawonowy, a jej zawartośd wynosiła od 7,0% (RxH2O) do 23,1% (Rx50) suchej masy 

liofilizatu. 7-O-glukuronid kartamidyny był głównym związkiem flawonoidowym 

zidentyfikowanym  

i oznaczonym ilościowo w Hb50, Hb25 i HbH2O. Jego zawartośd wahała się od 5,1% (RxH2O) 

do 34,3% (Rx50). 

 W dalszej kolejności przeprowadzono izolację związków flawonoidowych z Hb50  

z wykorzystaniem zoptymalizowanej metody odśrodkowej chromatografii podziałowej (CPC), 

która pozwoliła na otrzymanie dwóch stężonych frakcji zawierających wysoce aktywne 

związki flawonoidowe. Pierwsza z nich zawierała 7-O-glukuronid kartamidyny i 

izokartamidyny oraz skutelarynę, druga natomiast 7-O-glukuronidy apigeniny i chryzyny. 

Ponadto izolację glikozydów flawonoidowych z Hb50 przeprowadzono z użyciem metody 

preparatywnej chromatografii Flash (FC), co pozwoliło uzyskad 4 izolaty o wysokiej czystości. 

Pierwszy zawierał mieszaninę 7-O-glukuronidów kartamidyny i izokartamidyny o całkowitej 

czystości 83,7%. Inne izolaty flawonoidów zawierały pojedyncze flawony, w tym skutelarynę,  



7-O-glukuronid apigeniny oraz 7-O-glukuronid chryzyny, o oznaczanej czystości odpowiednio 

86,7, 80,8 i 85,3%. 

 Wysoki potencjał antyoksydacyjny wszystkich przetworów roślinnych potwierdzono   

z wykorzystaniem metody Folina-Ciocalteu i redukcji jonów miedzi (CUPRAC) oraz zmiatania 

wolnych rodników (DPPH• i ABTS•+). Najwyższą aktywnośd atyoksydacyjną  

i przeciwwolnorodnikową udokumentowano dla Hb50. Ponadto potwierdzono, że bajkaleina 

wykazywała 10-krotnie wyższą aktywnośd chelatującą (Fe2+) niż jej 7-O-glukuronid 

(baikalina). Wszystkie badane liofilizaty i dwa flawony (bajkalina, bajkaleina) wykazywały 

również działanie cytoprotekcyjne przeciwko uszkodzeniom oksydacyjnym ludzkich 

erytrocytów indukowanych działaniem dichlorowodorku 2,2'-azobis(2-

metylopropionamidyny) (AAPH). Dodatkowo żaden z badanych przetworów roślinnych 

(Rx25, Rx50, Hb25 i Hb50) oraz referencyjnych substancji flawonowych (bajkalina i 

bajkaleina) nie wykazywał działania hemolitycznego wobec ludzkich erytrocytów. 

 Umiarkowaną aktywnośd neurotropową (hamującą acetylocholinoesterazę, AChE) 

zaobserwowano dla Hb50, Rx50 i referencyjnych substancji flawonoidowych, w następującej 

kolejności: bajkalina > skutelaryna > 7-O-glukuronid apigeniny > wogonozyd ≥ bajkaleina ≥ 

skutelareina > 7-O-glukuronid kartamidyny > 7-O-glukuronid chryzyny > wogonina zmierzoną 

z wykorzystaniem bioautografii TLC. Najsilniejsze działanie hamujące AChE potwierdzono dla 

bajkaliny (9,8% aktywności określonej dla substancji referencyjnej – bromowodorku 

galantaminy). Dwukrotnie większe działanie hamujące AChE zaobserwowano również dla 

Rx50 (w porównaniu do Hb50), co było związane z wysoką zawartością bajkaliny (23% suchej 

masy) w tym przetworze roślinnym. 

 Silne działanie cytotoksyczne Hb50 i skutelaryny potwierdzono na liniach komórek 

ludzkiego raka piersi MCF-7 (estrogenozależny) i MDA-MB-231 (estrogenoniezależny) z 

wykorzystaniem testu MTT. Obserwowany efekt był silniejszy w linii MCF-7 

estrogenozależnego nowotworu, co wskazuje na możliwy mechanizm działania typu SERM. 

 Dla wszystkich liofilizatów i 7-O-glukuronidu kartamidyny udokumentowano słabe do 

umiarkowanego działanie przeciwbakteryjne przeciwko referencyjnym szczepom bakterii 

Gram-dodatnich (Staphylococcus epidermidis ATCC 12228; S. aureus ATCC 25923 i ATCC 

6538). Ponadto 7-O-glukuronid apigeniny wykazywał szerokie spektrum działania 

przeciwdrobno-ustrojowego w stosunku do referencyjnych szczepów bakterii Gram-

dodatnich i Gram-ujemnych oraz Candida sp. 

 Jako oryginalny aspekt przeprowadzonych badao eksperymentalnych 

udokumentowano, że ziele tarczycy bajkalskiej jest bogatym źródłem biologicznie czynnych 

związków flawonoidowych (głównie glikozydowych pochodnych kartamidyny  

i izokartamidyny) o wyraźnym, odrębnym profilu jakościowym i ilościowym tych składników 

w stosunku do korzeni tego taksonu. Ponadto wykazano, że części nadziemne tego gatunku  

oraz otrzymane z nich przetwory roślinne charakteryzują się wysokim potencjałem 



biologicznym (antybiodegeneracyjnym) związanym z obecnością wyżej wymienionych 

składników flawonoidowych. 

 


