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Polish summary (Streszczenie) 

 

Kumaryny to grupa naturalnych związków o wysokim potencjale neuroprotekcyjnym oraz 

wielokierunkowym mechanizmie działania uzależnionym od budowy cząsteczki. Kumaryny 

charakteryzują się wysoką lipofilnością, co daje im możliwość przenikania przez barierę krew-

mózg. W badaniach przedklinicznych wykazano wpływ kumaryn na enzymy rozkładające 

serotoninę, noradrenalinę i dopaminę, co według monoaminowej teorii depresji warunkuje 

skuteczność terapii zaburzeń nastroju. W przedstawionej pracy wybrano 5 pochodnych kumaryny, 

które w testach behawioralnych i biochemicznych zostały przebadane pod kątem wpływu na 

aktywność markerów stanu zapalnego, poziom cholinoesteraz rozkładających niezbędny 

w prawidłowym funkcjonowaniu procesów kognitywnych neurotransmiter – acetylocholinę, 

wpływu na poziom wolnych rodników, agregację białek amyloidogennych będących bezpośrednią 

przyczyną neurodegeneracji, oraz poziom neuroprzekaźników. Na podstawie otrzymanych 

wyników podjęto próbę odpowiedzi na pytanie czy kumaryny mogą działać przeciwdepresyjnie 

i prokognitywnie oraz jakie mechanizmy leżą u podstaw tej aktywności.  

Wybrane kumaryny zostały wyizolowane z roślin rodziny Asteraceae tj. Artemisia 

umbelliformis Lam. (skoparon) i Apiaceae, tj. Pastinaca sativa L. (ksantotoksyna), Heracleum 

leskovii L. (bergapten), Angelica officinalis (imperatoryna) zebranych w Ogrodzie Roślin 

Leczniczych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie [11,74,75]. Metody izolacji imperatoryny, 

bergaptenu oraz ksantotoksyny opracowane zostały poprzednio i zaadaptowane jest do niniejszych 

badań. Po raz pierwszy opracowano metodę izolacji skoparonu z zastosowaniem wysokosprawnej 

chromatografii przeciwprądowej. 

Do badań behawioralnych wykorzystano model myszy domowej szczepu Swiss co 

pozwoliło zbadać skomplikowane mechanizmy zachodzące w ośrodkowym układzie nerwowym 

oraz wpływ badanych substancji na cały organizm. Zgodnie z wymaganiami ARRIVE Essential 10 

[76] w badaniach zostały zachowane zasady randomizacji prostej oraz zaślepienia w celu uniknięcia 

błędu subiektywności w ocenie testów i analizie wyników. W schemacie podań jednorazowych 

i chronicznych kumaryn wykonano na osobnikach męskich test biernego unikania [17], wodny 

labirynt Morrisa [77] oraz test rozpoznawania obiektów [78] w celu zbadania wpływu kumaryn na 

procesy pamięci, oraz test podniesionego labiryntu krzyżowego służącego do oceny zachowań 

lękowych [79]. Test wymuszonego pływania (test Porsolta) wykorzystano do oceny zachowań 

depresyjnych na osobnikach zarówno męskich, jak i żeńskich, co dało możliwość zbadania wpływu 

różnic płci w odpowiedzi na zastosowaną terapię [30]. Po wykonaniu testu behawioralnego 
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zwierzęta zostały poddane dekapitacji, a struktury mózgowe i krew pobrano do dalszych badań 

biochemicznych.  

Badania biochemiczne miały na celu wyjaśnienie wyników uzyskanych w testach 

behawioralnych poprzez zbadanie zmian w ośrodkowym układzie nerwowym powstałych pod 

wpływem podanych wcześniej związków. Test ELISA wykonano w celu oceny poziomu 

cholinoesteraz a analizę FRAP do sprawdzenia poziomu wolnych rodników w tkance mózgowej 

badanych zwierząt. Ponadto, wykorzystano wysokosprawną chromatografię cieczową z detektorem 

elektrochemicznym do analizy poziomu neuroprzekaźników (HPLC), technikę chromatografii 

cieczowej w połączeniu ze spektrometrią mas LC-MS/MS do analizy lipidomicznej oraz 

profilowanie protein opartych na aktywności do oceny wpływu na działanie hydrolazy serynowej 

w mózgu mysim.  

W celu szczegółowej oceny wpływu wybranych kumaryn na bezpośrednią przyczynę 

choroby Alzheimera, jaką jest agregacja białek amyloidogennych tj. Aβ42/40 i proteiny tau [35], 

przeprowadzono badanie screeningowe in vitro i in cellulo z użyciem zmodyfikowanych bakterii 

szczepu E. coli, zdolnych do syntezy tych białek oraz kinetyczne oznaczenie hamowania agregacji 

wspomnianych protein w zależności od czasu. 

Wyniki wykazały neuroprotekcyjny wpływ wybranych kumaryn na ośrodkowy układ 

nerwowy. Po jednorazowym dootrzewnowym podaniu kumaryny prostej - skoparonu (5 mg/kg 

i 12.5 mg/kg), zmierzono jego stężenie [ng/g] w różnych punktach czasowych w tkance mózgowej 

męskich osobników myszy domowej szczepu Swiss. Badania wykazały, że skoparon przenika 

barierę krew-mózg oraz charakteryzuje się kinetyką eliminacji pierwszego rzędu. Po godzinie 

stwierdzono tylko śladowe ilości skoparonu w mózgu badanych zwierząt (2-6 ng/g tkanki 

mózgowej) niezależnie od osiągniętego Cmax. Do kolejnych badań wykorzystano monoterpenowy 

związek – borneol zwiększający stężenie lipofilowych produktów naturalnych w mózgu [45]. 

Borneol (50 mg/kg, i.p.) został podany jednorazowo godzinę przed iniekcją skoparonu (5 i 12.5 

mg/kg, i.p.). Eksperyment wykazał, że borneol (50 mg/kg), trzykrotnie zwiększył stężenie 

skoparonu w mózgu badanych zwierząt (Publikacja 4). Może to wskazywać na zasadność 

połączenia kumaryn z borneolem w celu zwiększenia efektu terapeutycznego bez zwiększania 

dawki. Jednak dalsze badania toksykologiczne są niezbędne do oceny bezpieczeństwa takiego 

połączenia oraz dokładnego mechanizmu działania tych związków w korelacji. 

W badaniach na męskich osobnikach myszy domowej szczepu Swiss, dotyczących 

aktywności prokognitywnej wybranych kumaryn wykazano, że skoparon (5 i 12.5 mg/kg, i.p.) 

zarówno po podaniu jednorazowym (p < 0.001 i p < 0.05), jak i chronicznym (p < 0.01 i p < 0.05) 

wydłużał indeks przejścia IL w teście biernego unikania, co wskazuje na poprawę procesów 

akwizycji pamięci u zwierząt. Na tej podstawie wybrano dawki skoparonu 5 i 12.5 mg/kg do 
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dalszych badań. Prokognitywna aktywność skoparonu została oceniona w skopolaminowym 

i neurozapalnym modelu zaburzeń pamięci wywołanym jednorazowym podaniem 

lipopolisacharydu (0.8 mg/kg, i.p.). Zauważono, że tylko w skopolaminowym modelu zaburzeń 

pamięci skoparon zapobiegł obniżeniu czasu przejścia IL w teście biernego unikania, jak później 

wykazano dzięki redukcji poziomu acetylocholinoesterazy (5 mg/kg, p < 0.001; 12.5 mg/kg, 

p < 0.05) i wolnych rodników (5 mg/kg, p < 0.001; 12.5 mg/kg, p < 0.001) w mózgu badanych 

zwierząt. We wszystkich testach biernego unikania dawka 5 mg/kg okazała się być najbardziej 

skuteczna. W neurozapalnym modelu zaburzeń pamięci indukowanym jednorazowym podaniem 

lipopolisacharydu (0.8 mg/kg, i.p.), skoparon nie spowodował zmian zachowania myszy 

ocenianych w testach behawioralnych, dlatego zaniechano dalszych badań w tym kierunku. 

Otrzymane wyniki sugerują, że mechanizm działania skoparonu jest ściśle związany z wpływem 

na układ cholinergiczny, działaniem antyoksydacyjnym, a jednocześnie podważają przeciwzapalny 

mechanizm działania tej substancji (publikacja 4). 

Bergapten, furanokumaryna z podstawnikiem metoksylowym w pozycji C-5, również 

został sprawdzony pod kątem działania prokognitywnego na męskich osobnikach myszy domowej 

szczepu Swiss w teście wodnego labiryntu Morrisa i rozpoznawania nowych obiektów (publikacja 

3). Bergapten podawany chronicznie w dawce 25 mg/kg/dzień przez 21 dni (i.p.) myszom, 

u których zaburzenia procesów kognitywnych indukowano domózgowym podaniem streptozocyny 

(3 mg/kg), spowodował odwrócenie efektów behawioralnych spowodowanych przez streptozocynę 

w teście rozpoznawania obiektów oraz poprawę procesów poznawczych i pamięciowych 

obserwowanych w każdym z 4 dni trwania testu labiryntu wodnego Morrisa. W modelu choroby 

Alzheimera wywołanym domózgowym podaniem streptozocyny u myszy, kora i hipokamp 

wykazały liczne zmiany histopatologiczne, w tym ciężką utratę i degenerację neuronów, złogi 

amyloidowe i zmniejszoną warstwę komórek neuronalnych w porównaniu z grupą kontrolną 

(Publikacja 3). Podanie bergaptenu (25 mg/kg/dzień; przez 21 dni) znormalizowało strukturę 

histologiczną hipokampa zaburzony wcześniej przez streptozocynę. Badania biochemiczne 

wykazały indukowaną podaniem bergaptenu redukcję białek amyloidogennych w korze mózgowej 

oraz wzrost mózgowego czynnika neurotroficznego, co zmniejszyło prawdopodobieństwo zmian 

neurodegeneracyjnych u badanych zwierząt. Bergapten obniżył poziom czynników prozapalnych 

w mózgu tj. cytokiny, NF-ĸB, oraz interleukiny, a także podniósł, obniżony przez podanie 

streptozocyny poziom cyklicznego guanydylomonofosforanu oraz poziom białka Wnt3a. Białko 

Wnt3a jest kluczowe dla mózgowej sygnalizacji Wnt/β-katenina oraz przeżycia neuronów 

i neurogenezy i odgrywa ważną rolę w regulacji plastyczności synaptycznej oraz integralności 

i funkcji bariery krew-mózg. Ponadto, aktywacja sygnalizacji Wnt/β-katenina hamuje wytwarzanie 

amyloidu-β (Aβ) i hiperfosforylację białka tau w mózgu [80]. Wyniki sugerują, że 

w przeciwieństwie do skoparonu, kumaryny prostej, bergapten, furanokumaryna, wykazuje 
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działanie prokognitywne uwarunkowane aktywnością przeciwzapalną w ośrodkowym układzie 

nerwowym oraz dodatkowo działanie antyamyloidogenne i neuroprotekcyjne. 

W kolejnych badaniach in cellulo z udziałem bakterii E. coli,  przeprowadzonych w ramach 

przygotowywania rozprawy doktorskiej (Publikacja 2 i 6) wykazano, że bergapten zahamował 

agregację amyloidu β o długości 42 aminokwasów (Aβ42) najsilniej spośród testowanych kumaryn 

(kumaryn prostych: skoparonu i limetyny oraz pozostałych furanokumaryn typu psoralenu: 

bergaptenu, ksantotoksyny i imperatoryny) oraz wykazywał najsilniejsze właściwości hamowania 

interakcji między rozpuszczalnymi formami Aβ42, co skutkuje opóźnieniem wystąpienia zmian 

degeneracyjnych. Z kolei skoparon wykazywał silniejsze właściwości hamujące agregację 

i elongację amyloidu β o długości 40 (Aβ40) aminokwasów niż amyloidu β o długości 42 

aminokwasów, natomiast miał niewielki wpływ na procesy inicjacji agregacji. Najsilniejsze 

hamowanie oraz największe opóźnienie inicjacji procesów agregacji amyloidu β 40 uzyskano po 

zastosowaniu limetyny, strukturalnego odpowiednika skoparonu. Sugeruje to wpływ usytuowania 

grupy metoksylowej w strukturze kumaryn prostych na aktywność antyamyloidogenną pochodnych 

kumaryny. Wśród testowanych furanokumaryn najwyższe właściwości hamowanie tworzenia 

amyloidu β 40 wykazała ksantotoksyna, z grupą -CH3 w pozycji C-8, natomiast najsilniejsze 

właściwości opóźniające początek agregacji, imperatoryna, z najdłuższym łańcuchem alifatycznym 

w pozycji C-8.  

W kolejnej części projektu imperatoryna (Publikacja 5), ksantotoksyna (Publikacja 1) 

i skoparon (Publikacja 4) zostały wybrane do oceny właściwości przeciwdepresyjnych oraz różnic 

płci w odpowiedzi na działanie tych substancji w teście wymuszonego pływania. Skoparon nie 

wykazał wpływu na zachowania depresyjne u obu płci, dlatego zaniechano dalszych badań 

dotyczących kumaryn prostych w tym kierunku. Natomiast w badaniach nad furanokumaryną, 

ksantotoksyną (2.5, 5, 12.5 mg/kg), działanie przeciwdepresyjne zostało potwierdzone w badaniach 

behawioralnych tylko u osobników męskich w najwyższej zastosowanej dawce (12.5 mg/kg). Po 

jednorazowym podaniu ksantotoksyny zauważono również dawko-zależny wzrost poziomu 

serotoniny i noradrenaliny w korze przedczołowej u osobników męskich i żeńskich, który był 

w każdym przypadku wyższy u osobników żeńskich w porównaniu z męskimi. Wyniki tych badań 

skłoniły mnie do podjęcia próby oceny aktywności strukturalnego analogu ksantotoksyny 

z dłuższym łańcuchem alifatycznym w pozycji C-8, imperatoryny. Badania dotyczące 

imperatoryny wykazały przeciwdepresyjną aktywność związku w dawkach 1 i 5 mg/kg tylko 

u osobników męskich (p < 0.05), natomiast nie wykazały zależności dawka-efekt w odniesieniu do 

poziomu serotoniny i noradrenaliny. Może to sugerować, że imperatoryna wpływa tylko 

w nieznacznym stopniu na poziom tych neuroprzekaźników, a główny mechanizm działania 

przeciwdepresyjnego tego związku pozostaje nadal nieznany. Z przedstawionej analizy wynika, że 

osobniki męskie reagują silniej na leczenie związkami wpływającymi na poziom serotoniny 
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i noradrenaliny. Osobniki żeńskie wykazują brak reakcji behawioralnej przy zmienionym poziomie 

serotoniny i noradrenaliny w korze przedczołowej i hipokampie. Może to świadczyć o decydującym 

wpływie hormonów płciowych na skuteczność farmakoterapii zaburzeń depresyjnych u osobników 

żeńskich. Dodatkowo, w obu doświadczeniach zaobserwowano wyższy poziom zachowań 

depresyjnych u osobników męskich niż żeńskich (grupy kontrolne i dawki niedziałające 

furanokumaryn). 

Podsumowując, przedstawiona praca po raz pierwszy opisuje prokognitywne 

i przeciwdepresyjne działanie wybranych kumaryn prostych i furanokumaryn analizowane 

w sposób interdyscyplinarny. Wyniki pokazały, że skoparon i bergapten ze względu na właściwości 

antyoksydacyjne, blokujące cholinoesterazy, przeciwzapalne (bergapten), oraz hamujące agregację 

białek amyloidogennych mają szansę być wykorzystane w przyszłości jako podstawa do 

modyfikacji i syntezy związków o wielokierunkowym mechanizmie działania w terapii choroby 

Alzheimera. Mogą one z dużym prawdopodobieństwem przewyższyć w kontekście 

bezpieczeństwa, stosowane dotychczas leki syntetyczne. Dodatkowo, powyższe wyniki sugerują 

istotność wpływu różnic płci na odpowiedź na terapię lekami przeciwdepresyjnymi. Wskazuje to 

na zasadność stosowania personalizacji terapii z uwzględnieniem różnic płci. Przedstawione 

w pracy wyniki świadczą o przeciwdepresyjnym działaniu furanokumaryn (ksantotoksyny 

i imperatoryny) oraz prokognitywnym działaniu skoparonu i bergaptenu, których siła i mechanizm 

działania są uzależnione od budowy cząsteczki. Limetyna, imperatoryna oraz skoparon, które 

hamowały agregację trzech białek amyloidogennych w badaniach screeningowych in vitro i in 

cellulo, stanowią interesujący materiał do dalszych badań nad prokognitywną aktywnością tych 

związków. Wyniki uzyskane w przedstawionej pracy mają oryginalny charakter i wykazują 

wielokierunkowy mechanizm działania kumaryn, który w przyszłości może zostać wykorzystany 

do syntezy związków o lepszym profilu bezpieczeństwa i skuteczności w terapii zaburzeń 

ośrodkowego układu nerwowego niż leki stosowane obecnie. 


