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I.

Imię i nazwisko: Wirginia Kukuła-Koch
Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem nazwy miejsca i roku ich uzyskania
oraz tytułu rozprawy doktorskiej

Dyplom magistra farmacji - uzyskany w dniu 31.03.2007 po ukończeniu jednolitych studiów
farmaceutycznych z wyróżnieniem, na podstawie obronionej na ocenę bardzo dobrą pracy
magisterskiej pt. „Analiza zmienności metabolitów wtórnych w populacjach cisa pospolitego
(Taxus baccata L.) z wybranych stanowisk naturalnych w Polsce”. Promotor: prof. dr hab.
Kazimierz Głowniak, opiekun dr n. farm. Michał Hajnos.
Ukończona specjalizacja: ziołolecznictwo.

Tytuł doktora nauk farmaceutycznych – uzyskany w dniu 24 czerwca 2010 roku uchwałą Rady
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie na podstawie obronionej dnia 16.06.2010 r. z wyróżnieniem pracy doktorskiej pt.
”Recovery, phytochemical analysis, and biological activity of secondary metabolites coming from
chosen species of barberry (Berberis sp.) using modern isolation and separation techniques” praca anglojęzyczna wykonana we współpracy z Uniwersytetem Ateńskim. Tytuł polski:
Ekstrakcja, analiza fitochemiczna oraz badanie aktywności biologicznej metabolitów wtórnych
pochodzących z wybranych gatunków rodzaju berberys (Berberis sp.)”. Promotor: prof. dr hab.
Kazimierz Głowniak, opiekun naukowy z Grecji: prof. Alexios Leandros Skaltsounis.

II.

Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych
01.10.2007-30.09.2009 - Studia doktoranckie w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji z Pracownią
Roślin Leczniczych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie pod opieką prof. dr hab. Kazimierza Głowniaka.
01.10.2009 – 30.09.2012 – stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji
z Pracownią Roślin Leczniczych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
01.10.2012 – do chwili obecnej – stanowisko adiunkta w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji
z Pracownią Roślin Leczniczych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
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III.

Wskazanie osiągnięcia naukowego wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14.03.2003 o
stopniach naukowych i tytule naukowym

a. Tytuł osiągnięcia naukowego:
„Optymalizacja warunków ekstrakcji i nowoczesnych technik rozdzielania chromatograficznego
alkaloidów i związków fenolowych zawartych w wybranych substancjach roślinnych oraz badania
ich aktywności biologicznej”.

Uzyskane osiągnięcia naukowe stanowiące podstawę habilitacji zostały przedstawione
w monotematycznym cyklu ośmiu prac oryginalnych, opublikowanych w latach 2013-2018.
Łączny współczynnik oddziaływania Impact Factor (IF) publikacji wytypowanych do cyklu
w postępowaniu habilitacyjnym wynosi 25,707 (MNiSW= 265).
Mój średni udział procentowy w publikacjach H1.-H.8 przedstawionych do wyżej wymienionego
osiągnięcia naukowego wynosi 72.5 %.

b. Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego: autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji,
rok wydania, nazwa wydawnictwa

Nr
H1

Dane bibliograficzne
IF
Kukula-Koch W.*, Aligiannis N., Halabalaki M., Skaltsounis A.L., 3,259
Głowniak K., Kalpoutzakis E. Influence of extraction procedures on
phenolic content and antioxidant activity of Cretan barberry herb.
Food Chemistry 2013 vol. 138 nr 1 s. 406-413 (IF=3,259, MNiSW=40).

MNiSW
40

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: zaplanowaniu badań,
wykonaniu doświadczeń (optymalizacja ekstrakcji, analiza
chromatograficzna, wykonanie badań aktywności biologicznej in
vitro), interpretacji wyników, przygotowaniu manuskryptu do
publikacji (autor korespondencyjny). Mój udział procentowy oceniam
na 80%.
H2

Kukula-Koch W.*, Koch W., Stasiak N., Głowniak K., Asakawa Y. 3,449
Quantitative standardization and CPC-based recovery of
pharmacologically active components from Polygonum tinctorium
Ait. leaf extracts. Industrial Crops and Products 2015 vol. 69 s. 324328 (IF=3,449, MNiSW=40).

40

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: zaplanowaniu badań,
wykonaniu doświadczeń (przygotowanie wyciągu do rozdzielania
chromatograficznego, analiza chromatograficzna, frakcjonowanie
wyciągu), interpretacji wyników, przygotowaniu manuskryptu do
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publikacji
(autor
Mój udział procentowy oceniam na 85%.
H3

korespondencyjny).

Kukula-Koch W.*, Mroczek T. Application of hydrostatic CCC-TLC- 3,125
HPLC-ESI-TOF-MS
for
the
bioguided
fractionation
of
anticholinesterase alkaloids from Argemone mexicana L. roots.
Analytical and Bioanalytical Chemistry 2015 vol. 407 nr 9 s. 2581-2589
(IF=3,125, MNiSW=35).

35

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: zaplanowaniu badań,
wykonaniu doświadczeń (przygotowanie wyciągów, optymalizacja
procesu rozdzielania, analiza LC-MS i identyfikacja związków,
wykonanie testów aktywności biologicznej), interpretacji wyników,
przygotowaniu manuskryptu do publikacji (autor korespondencyjny).
Mój udział procentowy oceniam na 95%.
H4

Kukula-Koch W.*, Koch W., Angelis A., Halabalaki M., Aligiannis N. 4,529
Application of pH-zone refining hydrostatic countercurrent
chromatography (hCCC) for the recovery of antioxidant phenolics and
the isolation of alkaloids from Siberian barberry herb. Food Chemistry
2016 vol. 203 s. 394-401 (IF=4,529, MNiSW=40).

40

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: zaplanowaniu badań,
wykonaniu doświadczeń (optymalizacja procesu ekstrakcji oraz
rozdzielania,
izolacja
związków,
wykonanie
badań
antyoksydacyjnych),
interpretacji
wyników,
przygotowaniu
manuskryptu do publikacji (autor korespondencyjny). Mój udział
procentowy oceniam na 80%.
H5

Kukula-Koch W.* The elevation of LC-ESI-Q-TOF-MS response in the 1,801
analysis of isoquinoline alkaloids from some Papaveraceae and
Berberidaceae representatives. Journal of Analytical Methods in
Chemistry 2017, art. ID 8384107, 1-9 (IF=1,801, MNiSW=25).

25

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: zaplanowaniu badań,
wykonaniu doświadczeń (zbiór materiału roślinnego, przygotowanie
wyciągów, optymalizacja rozdzielania chromatograficznego oraz
parametrów pracy spektrometru mas), interpretacji wyników,
wykonaniu stosownych obliczeń do analizy ilościowej, przygotowaniu
manuskryptu do publikacji (autor korespondencyjny). Mój udział
procentowy oceniam na 100%.
H6

Kukula-Koch W.*, Kruk-Słomka M., Stępnik K., Szalak R., Biała G. The 3,226
evaluation of pro-cognitive and antiamnestic properties of berberine
and magnoflorine isolated from barberry species by Centrifugal
Partition Chromatography (CPC), in relation to QSAR modelling.
International Journal of Molecular Sciences 2017 vol. 18 nr 12 art nr
2511, s. 1-21 (IF=3,226, MNiSW=30).

30

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: zaplanowaniu badań,
wykonaniu doświadczeń (ekstrakcja materiału roślinnego, izolacja
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związków oraz badania in vivo), interpretacji wyników,
przygotowaniu manuskryptu do publikacji (autor korespondencyjny).
Mój udział procentowy oceniam na 60%.
H7

H7. Koch W., Kukuła-Koch W.*, Marzec Z., Kasperek E., 3,226
Wyszogrodzka-Koma L., Szwerc W., Asakawa Y. Application of
chromatographic and spectroscopic methods towards the quality
assessment of ginger (Zingiber officinale) rhizomes from ecological
plantations. International Journal of Molecular Sciences 2017 vol. 18
nr 2 art. nr 452, s. 1-15 (IF=3,226, MNiSW=30,00)

30

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu badań
optymalizacji analiz GC-MS i LC-MS, identyfikacji związków,
przygotowaniu próbek do analiz, opracowaniu i opisaniu
otrzymanych wyników, przygotowaniu manuskryptu do publikacji
(autor korespondencyjny). Mój udział procentowy oceniam na 40%.
H8

Kukula-Koch W.*, Grabarska A., Łuszczki J., Czernicka L., Nowosadzka 3,092
E., Gumbarewicz E., Jarząb A., Audo G., Upadhyay S., Głowniak K.,
Stepulak A. Superior anticancer activity is demonstrated by total
extract of Curcuma longa L. as opposed to individual curcuminoids
separated by centrifugal partition chromatography. Phytotherapy
Research 2018, 1-10. DOI: 10.1002/ptr.6035 (IF=3,092, MNiSW=25).

25

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: zaplanowaniu badań,
wykonaniu doświadczeń (przygotowanie wyciągu do rozdzielania
chromatograficznego, analiza chromatograficzna, frakcjonowanie
wyciągu), interpretacji wyników, przygotowaniu manuskryptu do
publikacji (autor korespondencyjny). Mój udział procentowy oceniam
na 40%.
Łącznie:
* - prace, w których występowałam w roli autora korespondencyjnego

25,707 265

Badania naukowe opublikowane w wymienionych powyżej publikacjach, prowadziłam w oparciu
o środki finansowe uzyskane z Uniwersytetu Medycznego (w ramach dotacji dla młodych
naukowców – MNmb48 i działalności statutowej), z Narodowego Centrum Nauki – grant Sonata
nr UMO-2015/17/D/NZ7/00822 oraz z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – grant
nr 4/POLTUR-1/2016.
Podczas realizacji ww. badań wykorzystywałam aparaturę naukową otrzymaną z projektu
Europejskiego Funduszu Społecznego: „Wyposażenie innowacyjnych laboratoriów prowadzących
badania nad nowymi lekami stosowanymi w terapii chorób cywilizacyjnych i nowotworowych”
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
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IV.

Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich
ewentualnego wykorzystania

1. Wprowadzenie
Różnorodność związków chemicznych występujących w materiale roślinnym od lat inspiruje
naukowców i pozwala wprowadzać na rynek farmaceutyczny nowe leki o budowie często czerpanej ze
świata roślinnego.
Nowoczesna farmakognozja koncentruje się na celowanej izolacji związków aktywnych
farmakologicznie, po to, by zwiększyć aktywność terapeutyczną preparatów i monitorować ich
ewentualne działania niepożądane czy interakcje lekowe, a coraz rzadziej opiera się na stosowaniu
mieszanin związków czynnych (wyciągów) o nieznanej kompozycji.
Z nurtem niniejszych założeń współgra dynamiczny rozwój technik ekstrakcyjnych oraz separacyjnych
(głównie chromatograficznych), będących podstawowymi narzędziami stosowanymi w procesie
wytwarzania leku roślinnego oraz kontroli jego jakości. Precyzyjna optymalizacja warunków
wytrawiania, rozdzielania chromatograficznego oraz parametrów pracy coraz bardziej precyzyjnych
aparatów analitycznych zajmuje karty publikacji naukowych z dziedziny farmakognozji oraz monografii
specjalistycznych (farmakopee, bazy ESCOP, EMA) ostatnich dekad.
W nurt tych przemian wpisują się prowadzone przeze mnie badania optymalizacyjne nad
pozyskiwaniem wybranych metabolitów roślinnych z grupy alkaloidów oraz związków fenolowych do
badań aktywności biologicznej.

Do celów mojej pracy naukowej zaliczyć należy:
 wykorzystanie nowoczesnych technik ekstrakcyjnych w optymalnej izolacji ciał czynnych
z materiału roślinnego o potencjale farmakologicznym,
 badania jakościowe oraz ilościowe otrzymanych wyciągów (także wyrażane siłą działania
antyoksydacyjnego),
 dobór warunków służących izolacji wybranych – cennych metabolitów w skali
półpreparatywnej i preparatywnej z wykorzystaniem chromatografii przeciwprądowej,
 badania właściwości leczniczych metabolitów wtórnych bez konieczności ich izolacji
z mieszaniny,
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 skrining

związków

roślinnych

pod

kątem

ich

działania

antyoksydacyjnego,

przeciwnowotworowego oraz inhibicyjnego w stosunku do acetylocholinoesterazy.

Stosowane w toku moich badań nowoczesne techniki analityczne są oszczędne, a zarazem mniej
czasochłonne niż techniki klasyczne, jak również wykorzystują mniej toksyczne rozpuszczalniki, co
pozwala na zoptymalizowaną pracę w warunkach bardziej przyjaznych dla środowiska. Swoje
umiejętności analityczne rozwijam, nieustannie współpracując z wieloma ośrodkami naukowymi na
świecie. Liczne pobyty na Uniwersytecie Ateńskim oraz współpraca z firmą Armen produkującą
chromatografy przeciwprądowe, pozwoliły mi osobiście uczyć się obsługi chromatografów
przeciwprądowych oraz pracy na ekstraktorze nadkrytycznym. Wizyta w Japonii na uniwersytecie
Tokushima Bunri University umożliwiła mi poszerzenie swoich umiejętności z zakresu identyfikacji
związków fenolowych i terpenów.
W pracy naukowej sięgam po wciąż niewystarczająco przebadane gatunki roślin leczniczych (pracuję
nad roślinami pochodzącymi z Mongolii, Grecji, Chin i Japonii). W otrzymanych z nich wyciągach
szukam aktywnych inhibitorów enzymów z grupy cholinoesteraz (o potencjalnym zastosowaniu
w chorobie Alzheimera), zmiataczy wolnych rodników, jak również związków o działaniu
przeciwnowotworowym. Dla substancji o obiecujących właściwościach farmakologicznych opracowuję
sposoby izolacji na skalę preparatywną oraz przemysłową, co już zainteresowało firmy z branży
farmaceutycznej i z branży nawozów sztucznych. Z realizacją tego celu związane są również prace nad
optymalizacją procesu pozyskiwania ciał czynnych z substancji roślinnych oraz usprawnieniem
działania technik analitycznych (LC-MS, GC-MS) służących analizie składu jakościowego i ilościowego
wyciągów.
Odśrodkowa chromatografia podziałowa (CPC)
Praca na odśrodkowym chromatografie podziałowym (CPC) umożliwia mi wdrażanie podejścia
praktycznego do mojej pracy naukowej, które w przyszłości może zaowocować wykorzystaniem
otrzymanych wyników pozyskiwania aktywnych farmakologicznie związków przez przemysł
farmaceutyczny. Chromatografia CPC to technika rozdzielczej chromatografii przeciwprądowej
w układzie ciecz-ciecz, w której rozdzielanie związków ze złożonych matryc odbywa się pomiędzy dwie
niemieszające się fazy, opierając się na różnicach w powinowactwie składników mieszanin do obydwu
faz. Techniki chromatografii przeciwprądowej wykorzystują ciekłą fazę stacjonarną, która
utrzymywana jest w kolumnie przez pojedynczą lub złożoną siłę odśrodkową, wynikającą z ruchu
obrotowego oraz płynną fazę ruchomą obmywającą tą pierwszą w procesie rozdzielania. W zależności
od ilości osi obrotu generujących pole odśrodkowe, wyróżnia się dwa typy kolumn: hydrostatyczne
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i hydrodynamiczne. Do technik hydrostatycznych o jednej osi obrotu należy kroplowa chromatografia
podziałowa (DCCC), wykorzystująca jedynie pole grawitacyjne oraz odśrodkowa chromatografia
podziałowa (CPC), korzystająca z obrotów wirnika, natomiast do aparatów hydrodynamicznych
posiadających dwie osie obrotu w układzie centralnym i planetarnym zalicza się chromatografy CCC
i HSCCC (Berthod et al., 2009).
Na tle innych nowoczesnych technik chromatograficznych CPC może być wykorzystywana do
rozdzielania związków o szerokiej skali polarności, a dzięki dużej objętości kolumny i braku stałego
adsorbentu nadaje się do pozyskiwania ich na dużą skalę (Hazekamp, 1976).
Niskie zużycie rozpuszczalników o powszechnej czystości (cz.d a.), krótki czas pracy, wysoka
selektywność układów dwufazowych, duży odzysk próbki, możliwość dozowania nieoczyszczonego
wyciągu, czy też wykorzystania szerokiej gamy rozpuszczalników do planowania kompozycji układu
dwufazowego stanowią największe korzyści płynące ze stosowania tej metody (Hostettmann, Marston,
1990).
Z drugiej strony do wyznaczenia optymalnych warunków pracy aparatu konieczne jest zgranie
wielu parametrów rozdzielania – kompozycji układu dwufazowego (poprzez wyznaczenie
współczynników podziału dla poszczególnych związków zawartych w mieszaninie), trybu pracy
aparatu, prędkości przepływu fazy, ilości obrotów rotora gwarantująca dobrą rozdzielczość
i skuteczność rozdzielania. Dopracowanie powyższych parametrów stanowiło jeden z celów
naukowych rozwijanych przeze mnie w pracy naukowej.
Dotychczas w swoich publikacjach przedstawiłam propozycje izolacji szeregu związków przy użyciu
chromatografu przeciwprądowego pracującego w różnych trybach, np. zależnym od pH, w trybie
wymywania, trybach wstępującym oraz zstępującym, w zoptymalizowanych warunkach przepływu
oraz rotacji kolumny.
Zaproponowane techniki frakcjonowania ekstraktów przy pomocy chromatografu przeciwprądowego
mogą stanowić gotowe propozycje odzyskiwania ich na większą przemysłową skalę z materiału
roślinnego.
Chciałam nadmienić, że od kilku lat prowadzę szkolenia z zakresu obsługi aparatów CPC oraz wdrażania
nowych układów rozpuszczalników przeznaczonych do rozdzielania związków we współpracy z firmą
będącą przedstawicielem handlowym marki posiadanego w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji
z Pracownią Roślin Leczniczych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, aparatu. Ponadto we współpracy
z firmą farmaceutyczną opracowuję warunki pozyskiwania aktywnych ciał czynnych z wyciągów
roślinnych przy pomocy chromatografu przeciwprądowego.
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W

badaniach

ilościowych

oraz

jakościowych

wyciągów

posługuję

się

technikami

chromatograficznymi oraz spektroskopowymi (HPLC i LC-MS). Planuję tworzenie gradientów
rozpuszczalników selektywnie rozdzielających składowe wyciągów, a także dobieram warunki pracy
spektrometru mas: przepływ gazów, energie fragmentacji, wartości napięcia i inne, aby jak najlepiej
zwiększyć sprawność i selektywność układu rozdzielającego, poprawić wydajność fragmentacji
i czułość aparatów, co w konsekwencji umożliwi bardziej precyzyjną identyfikację ciał czynnych.

Optymalizacja warunków ekstrakcji
Znaczną część swojej pracy zawodowej poświęciłam doborowi optymalnych warunków ekstrakcji
ciał

czynnych

(związków

fenolowych

i

alkaloidów)

z

matrycy

roślinnej.

Otrzymania możliwie najpełniejszych wyciągów obfitujących w substancje o różnym charakterze
chemicznym, warunkuje powodzenie dalszych badań. Odpowiednio dobrana metoda wytrawiania
substancji roślinnych powinna zagwarantować maksymalny odzysk cennych farmakologicznie
metabolitów, w możliwie krótkim czasie i przy niższych nakładach finansowych.
Od dawna metodą z wyboru była wspomagana maceracja lub ekstrakcja w aparacie Soxhleta. W swojej
dotychczasowej pracy naukowej w kraju oraz podczas pobytu na stypendiach - na Uniwersytecie
Ateńskim i na uniwersytecie Tokushima Bunri University w Japonii - miałam możliwość pracy z różnymi
technikami ekstrakcyjnymi. Skuteczność ekstrakcji określałam na podstawie obliczeń zawartości
poszczególnych ciał czynnych w wyciągach, jak również na określeniu ich aktywności antyoksydacyjnej,
jako wyznaczniku złożoności i jakości wyciągu.

Głównymi założeniami przedstawionego do oceny osiągnięcia naukowego były:


opracowanie warunków do izolacji związków o potencjalnym działaniu prokognitywnym
z grupy alkaloidów izochinolinowych – berberyny, magnofloryny, galantaminy - przy użyciu
odśrodkowej chromatografii podziałowej (CPC) – H4, H3, H6



wykorzystanie odśrodkowej chromatografii podziałowej (CPC) do izolacji metabolitów wtórnych z
grupy alkaloidów indolowych (indyrubiny) oraz związków fenolowych (kurkuminoidy)
o potencjalnym zastosowaniu jako leki przeciwnowotworowe – H2, H8



optymalizacja procesu ekstrakcji substancji roślinnych celem zwiększenia jej wydajności – H1, H2,
H4
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optymalizacja procesu rozdzielania chromatograficznego (HPLC) i identyfikacji (HPLC-MS)
wymienionych wyżej grup ciał czynnych (H1, H2, H3, H5, H7)

2. Opracowanie warunków do izolacji związków o potencjalnym działaniu prokognitywnym
z grupy alkaloidów izochinolinowych przy użyciu odśrodkowej chromatografii podziałowej
(CPC)
2.1. Wprowadzenie do podjętego problemu badawczego

Choroby neurodegeneracyjne stanowią rosnący problem zdrowotny w starzejących się populacjach na
całym świecie. Szacuje się, że liczba pacjentów cierpiących na chorobę Alzheimera (AD) wynosi ponad
25 milionów, a częstość jej występowania podwoi się do 2050 r. (Alzheimer’s Association, 2014).
Pochodne metabolitów pochodzenia roślinnego okazały się interesującymi źródłami leków
o właściwościach prokognitywnych. Dotyczy to galantaminy, alkaloidu pochodzącego z roślin z rodziny
Amaryllidaceae oraz hupercyny A produkowanej przez widłaki. Galantamina jest zarejestrowanym
lekiem do leczenia choroby Alzheimera i Huntingtona, a hupercyna A jest sprzedawana jako
prokognitywny suplement diety (Schneider et al., 2014). Związki te charakteryzują się zdolnością do
zmniejszania aktywności acetylocholinesterazy (AChE), która rozkładając acetylocholinę w szczelinie
synaptycznej, hamuje neurotransmisję, a zatem powoduje upośledzenie funkcji poznawczych.
Hamowanie tego enzymu, które jest celem różnych leków, zapewnia funkcję ochronną przed demencją
(Tomassoni et al., 2012).

Ze względu na fakt, iż poszukiwania związków aktywnych w wyciągach roślinnych są niezwykle mozolne
i wymagają czasochłonnej izolacji, w pracy naukowej do wstępnej oceny potencjału farmakologicznego
poszczególnych substancji występujących jeszcze w mieszaninach (np. w wyciągach) wykorzystuję
technikę bioautografii. Najtrudniejszym etapem hamującym prace analityczne jest konieczność
wyizolowania substancji aktywnej celem oszacowania jej właściwości biologicznych, a bioautografia
TLC pozwala skupić się jedynie na izolacji związków uznanych za aktywne. W opublikowanej przeze
mnie publikacji [H3] przedstawiam działanie platformy off line, która umożliwia szybki skrining
całkowitych wyciągów pod kątem szeregu aktywności farmakologicznych – począwszy od działania
antyoksydacyjnego, przez hamujące różne enzymy (hialuronidazę, cholinesterazę, etc.), aż po
aktywności przeciwgrzybicze, przeciwprątkowe i różnego rodzaju działanie przeciwbakteryjne. To
ważne dla mnie doniesienie, które związane jest z wykonaniem chromatogramu na płytce TLC w dwóch
kopiach, przeprowadzeniu testu bioautografii TLC na jednym, a dla aktywnych związków przeniesienia
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plamy odpowiadającej czystej substancji na niederywatyzowanej płytce TLC poprzez krótką kolumnę
HPLC, do źródła jonów (w moim przypadku wykorzystałam spektrometr mas ESI-TOF-MS z Katedry
i Zakładu Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych) i identyfikacji. Ważnym elementem tego
układu jest dobór parametrów rozdzielania na kolumnie HPLC, czas pobierania plamy przy pomocy
dostawki TLC, jak również optymalizacja parametrów pracy spektrometru mas.

2.2. Badania wyciągów z maku meksykańskiego jako modelu do poszukiwań inhibitorów
acetylocholinoesterazy
Poszukwiania aktywnych inhibitorów acetylocholinoesterazy przy użyciu bioautografii TLC
prowadziłam dla gatunku Argemone mexicana L. (mak meksykański), który napotkałam podczas swoich
podróży. Rodzimym obszarem występowania maku meksykańskiego jest Meksyk i zachodniopołudniowa Ameryka Północna. Na tych obszarach jest wszechobecnym chwastem, obficie rosnącym
w sezonie zimowym na nieużytkach, polach uprawnych, przydrożach, do wysokości 1500 m.n.p.m.
Roślina jest szeroko naturalizowana w krajach o podobnym klimacie takich jak Brazylia, Indie, Etiopia
i Bangladesz (Verma et al., 2001; Ghosh et al., 2005).
Zastosowanie Argemone mexicana L. w medycynie tradycyjnej sięga czasów Azteków, którzy
wykorzystywali ją, aby złagodzić bóle nerek, oczyścić organizm po porodzie, a żółty, mleczny wyciąg
z nasion był stosowany w leczeniu brodawek, przeziębień, infekcji, chorób skóry oraz żółtaczki.
Hiszpanie, którzy przejęli tradycje jego stosowania, podawali go w herbatach jako środek uspokajający,
przeciwbólowy oraz w celu złagodzenia migrenowych bólów głowy (Singh et al., 2010). Zastosowania
te świadczyły o przenikaniu ciał czynnych maku przez barierę krew-mózg i wykazywaniu efektów
ośrodkowych, co było dla mnie niezwykle istotne w planowaniu doświadczeń oraz zachęciło do
poszukiwania ciał czynnych odpowiedzialnych za to działanie.
Argemone mexicana L. należy do rodziny Papaveraceae, której wszystkie gatunki zawierają alkaloidy
izochinolinowe różnych typów, a mak meksykański posiada w swoim wyciągu pochodne
benzyloizochinoliny, tetrahydroberberyny, protopiny, aporfiny, morfinanu, benzofenantrydyny
i ftalidoizochinoliny (Kohlmünzer, 2000).
Alkaloidy izochinolinowe stanowią największą grupę metabolitów wtórnych pochodzenia roślinnego,
znaną z szerokiej gamy działań farmakologicznych i bogactwa zastosowań w nowoczesnych
schematach terapeutycznych – zarówno jako pojedyncze związki, jak i złożone wyciągi. Najbardziej
znane alkaloidy z tej grupy stosowane są od dawna w lecznictwie. Zaliczyć do nich należy morfinę,
boldynę, papawerynę czy berberynę. Warto zaznaczyć, że część związków należących do tej grupy
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wciąż pozyskiwana jest ze stanu naturalnego, co zachęca naukowców do badań ilościowych
i jakościowych oraz do badań nad izolacją poszczególnych substancji ważnych z punktu widzenia
farmakologii. Alkaloidy izochinolinowe obecne są w roślinach należących do wielu rodzin botanicznych,
m.in. Papaveraceae, Berberidaceae, Ranunculaceae, niemniej tę pierwszą charakteryzuje duże
bogactwo podtypów tych alkaloidów występujących w wyciągach.
Pomimo, iż rośliny te stosuje się od wieków w lecznictwie, literatura naukowa wciąż dostarcza nowych
informacji na temat ich zastosowań.
Wspomniana wcześniej różnorodność związków czynnych z różnych klas chemicznych w wyciągach
z makowatych zachęciła mnie do zastosowania maku meksykańskiego jako modelu do poszukiwań
substancji o potencjalnych właściwościach prokognitywnych z różnych podgrup alkaloidów
izochinolinowych.
Badania maku wykonałam tym chętniej, iż do tej pory nie prowadzono na makowatych badań
z wykorzystaniem metody TLC-HPLC-MS.
Pozytywny wynik testów aktywności całkowitego wyciągu z korzeni maku meksykańskiego techniką
bioautografii TLC wskazujący na obecność w próbce potencjalnych inhibitorów enzymu
acetylocholinoesterazy skłonił mnie do opracowania warunków rozdzielania chromatograficznego
i podzielenia ekstraktu na frakcje [H3]. Do tego celu wykorzystałam chromatografię przeciwprądową,
która gwarantuje duży odzysk nastrzykiwanej próbki (alkaloidy te łatwo adsorbują się na żelu
krzemionkowym). Spośród wielu kompozycji rozpuszczalników tworzących układy dwufazowe
wyszukanych w literaturze naukowej, jak również opracowanych na podstawie diagramów Sorensena
- wybrałam cztery do szczegółowej analizy i wyliczeń współczynników podziału (będących stosunkiem
pola powierzchni piku danej substancji obecnej w fazie górnej do pola powierzchni tego samego
związku w fazie dolnej). Za układ o najkorzystniejszych parametrach wybrałam mieszaninę: eter
naftowy: octan etylu: metanol: woda w stosunku objętościowym 1,5: 3: 2,1: 2 (v/v), a optymalizacja
warunków działania aparatu wskazała na użycie następujących parametrów rozdzielania: liczba
obrotów kolumny na minutę: 1800, przepływ: 8 mL/min, tryb pracy: wstępujący, elucja-ekstruzja.
Rozdzielanie prowadziłam 86 minut, zbierając 18 frakcji w trybie wstępującym i kolejne 18 w trybie
wymywania. Zastosowanie chromatografii CPC pozwoliło mi podzielić ten bogaty wyciąg na frakcje
zawierające po kilka związków, co umożliwiło mi prowadzenie dalszych badań identyfikacyjnych
i testów aktywności biologicznej, opierając się na większej czystości poszczególnych plam na
chromatogramach frakcji.
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Z otrzymanych dziesięciu frakcji przygotowałam po dwa chromatogramy TLC wykonane w układzie faz
normalnych, stosując następujące fazy rozwijające: metanol: chlorek metylenu w stosunku
objętościowym 5: 95 (v/v) dla pierwszych trzech frakcji i 10:90 (v/v) dla kolejnych zebranych frakcji. Do
każdej z przygotowanych faz dla lepszej rozdzielczości dodawałam 5% wodorotlenku amonu. Na jednej
z płytek prowadziłam badania jakościowe służące identyfikacji poszczególnych metabolitów techniką
TLC-LC-MS, natomiast drugą wykorzystałam do badań bioautograficznych, zgodnych z opublikowaną
przez dr hab. Tomasza Mroczka (2009) metodyką badawczą, z potrzebnymi modyfikacjami.
Identyfikację składowych frakcji umożliwiło zastosowanie przystawki TLC do spektrometru mas. Aby
zwiększyć precyzję pomiarów za kapilarą, doprowadzającą zadozowane z płytki związki, umieściłam
krótką kolumnę chromatograficzną. Ta modyfikacja pozwoliła zmniejszyć intensywność szumów
z matrycy i jednoznacznie identyfikować główny sygnał pochodzący z płytki chromatograficznej.
Proces ten był niezwykle istotny, zważywszy na zastosowanie do tego badania spektrometru mas typu
TOF-MS, w którym to fragmentację prowadzi się już w źródle. Zbyt duża ilość sygnałów pochodzących
z matrycy we wstępnych badaniach utrudniała odnalezienie sygnału o największej intensywności
i identyfikację związków pochodzących z chromatogramów TLC.
W przeprowadzonym badaniu aktywności biologicznej in vitro opartym na bioautografii TLC wśród
aktywnych składowych wyciągu z Argemone mexicana zidentyfikowałam kilka alkaloidów:
magnoflorynę, berberynę, palmatynę, protopinę i galantaminę.
Obecność tej ostatniej, w znaczącej ilości 0,77% była dla mnie zaskoczeniem. Galantamina została
opisana w mojej pracy [H3] po raz pierwszy dla gatunku z rodziny makowatych. Dotychczas obecna
i pozyskiwana do celów leczniczych z amarylkowatych, stanowi ona lek pierwszego rzutu w chorobach
otępiennych, w tym w chorobie Alzheimera o potwierdzonym mechanizmie działania związanym
z inhibicją enzymu acetylocholinesterazy.
Na bazie opisanych w powyższej publikacji badań i uzyskanych wyników zaplanowałam odpowiednie
eksperymenty behawioralne (test aktywności lokomotorycznej oraz test biernego unikania –
publikacja H6) na myszach, aby potwierdzić zasadność wyników bioautografii opisanych w pracy H3 i
określić potencjał działania przeciwamnestycznego dwóch wybranych alkaloidów.

Do najważniejszych osiągnięć zawartych w publikacji H3 można zaliczyć:
 opracowanie warunków frakcjonowania wyciągu z maku meksykańskiego przy pomocy
chromatografii CPC
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 optymalizacja pracy platformy off line TLC-HPLC-MS do badań aktywności biologicznej
związków obecnych na chromatogramach TLC, związana z wykorzystaniem krótkiej kolumny
chromatograficznej przed źródłem jonów
 potwierdzenie obecności galantaminy w wyciągach z maku meksykańskiego – po raz pierwszy
wśród przedstawicieli rodziny makowatych
 wyłonienie

pięciu

alkaloidów

izochinolinowych

jako

potencjalnych

inhibitorów

acetylocholinoesterazy – spośród których doniesienia na temat magnofloryny przedstawiłam
po raz pierwszy
 opracowanie

metodyki

rozdzielania

chromatograficznego

dla

chromatografii

cienkowarstwowej wyciągów z maku meksykańskiego

2.3. Optymalizacja procesu rozdzielania chromatograficznego oraz parametrów pracy
spektrometru mas w analizie alkaloidów izochinolinowych
Kolejnym etapem mojej pracy ze związkami z grupy alkaloidów izochinolinowych (AI) było opracowanie
metodyki analitycznej, mającej na celu ich identyfikację w wyciągach [H5].
Zapoznawszy się z publikacjami naukowymi z tej tematyki, zauważyłam, iż wciąż niewiele doniesień
przekrojowo opisuje proces oznaczania AI w wyciągach roślinnych przy pomocy spektrometrii mas,
a ponadto tylko nieliczne prace opisują faktyczną zawartość tych substancji w ekstraktach roślinnych.
Pracując na co dzień na bardzo czułym spektrometrze masowym sprzężonym z chromatografem
cieczowym (LC-ESI-Q-TOF-MS), postanowiłam wykonać optymalizację parametrów jego pracy, takich
jak temperatura i przepływów gazów, stosowane napięcia, energie fragmentacji i inne, aby w jak
najwydajniejszy i najczulszy sposób oznaczać je nie tylko w zaprezentowanych przeze mnie gatunkach
roślin, ale w licznych innych gatunkach roślin syntetyzujących AI.
W bazach naukowych można znaleźć artykuły opisujące oznaczanie kilku alkaloidów z tej grupy przy
użyciu spektrometru mas w materiale roślinnym, przetworach roślinnych najczęściej azjatyckiego
pochodzenia i w materiale biologicznym (osocze, narządy, bezkręgowce). Naukowcy stosują jednak
bardzo różne parametry pracy spektrometru mas, np. Yuan i wsp. (2016) prowadzili analizę AI
w obydwu trybach jonizacji (dodatnim i ujemnym), przy napięciu kapilary o wartości 3000 V,
temperaturze gazu suszącego 325 ° C oraz ciśnieniu gazu nebulizującego 35 psig. Shi i wsp. (2015)
zastosowali 3000 V napięcia na kapilarze, energię zderzenia 35 V i energię fragmentacji 6V w badaniu
na składnikach osocza szczurów. Również Zhou i in. (2013) używali spektrometru mas do oznaczania
AI. W swoich badaniach nad wyciągami z Lotus nelumbo naukowcy zastosowali do analizy temperaturę
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gazu: 300 ° C. W świetle badań innych naukowców zaplanowana przeze mnie optymalizacja wydawała
się konieczna, gdyż wcześniej opublikowane parametry, nawet jeśli poprawne, mogły nie osiągać
maksimum czułości w oznaczeniu tych związków. W przeprowadzonych przeze mnie analizach
opracowałam optymalne warunki do pracy z czterema podgrupami alkaloidów izochinolinowych. Do
badań czułości metody wybrałam czterech przedstawicieli różnych podgrup AI – berberynę (BBR) jako
przedstawiciela

alkaloidów

protoberbernowych,

berbaminę

(BBM)

–

alkaloidów

benzylizochinolinowych, magnoflorynę (MGN) – alkaloidów aporfinowych i sangwinarynę (SNG) –
alkaloidów benzofenantrydynowych (tabela 1).

Tabela 1. Parametry pracy spektrometru mas wybrane do optymalizacji procesu detekcji [H2].

Tabela 1. pokazuje odmienne zastosowane parametry pracy aparatu i otrzymane przy tych
ustawieniach pola powierzchni pików w procentach, w odniesieniu do piku o największej
intensywności. Najkorzystniejsze ustawienia aparatu to te, których wynik jest możliwie najbardziej
zbliżony do wartości 100 %..
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Napięcie kapilary 3500V, temperatura azotu 350 ºC, przepływ gazów 12 L/min, ciśnienie nebulizera 35
psig, napięcie skimmera 65 V, energię CID 30 V i energię fragmentacji 175 V uznałam za najbardziej
korzystne ustawienia. Poza napięciem kapilary wszystkie pozostałe parametry posiadały znaczący
wpływ na wydajność detekcji. Wyjątek stanowi tu berbamina, która wymagała wyższego napięcia
potrzebnego do jonizacji, najpewniej ze względu na jej dimeryczną złożoną strukturę i większą masę
od pozostałych związków. Ze względu na odmienny charakter chemiczny berbaminy, za optymalną
wartość energii jonizacji dla wszystkich związków uznałam 3500 V.
Ponadto w pracy H5 przedstawiam opracowaną przeze mnie metodę chromatograficzną,
wykorzystującą gradient acetonitrylu w wodzie, z dodatkiem kwasu mrówkowego, który zastosowany
na standardowej kolumnie chromatograficznej RP-18 o średnicy ziaren 3,5 µm, długości 150 mm
i średnicy wewnętrznej 2,1 mm umożliwił rozdzielenie metabolitów występujących w wyciągach (figura
1). Dodatek kwasu mrówkowego zwiększył czułość oznaczenia alkaloidów i wpłynął na bardziej
wydajną jonizację.

Figura 1. Chromatogram otrzymany dla wyciągu z korzenia berberysu kreteńskiego przy użyciu
opracowanej metody chromatograficznej.

2.4. Poszukiwanie źródeł inhibitorów acetylocholinoesterazy w wyciągach przedstawicieli
makowatych i berberysowatych

Zidentyfikowanie potencjalnych inhibitorów acetylocholinoesterazy w opisanych wcześniej badaniach
wyciągu z korzenia maku meksykańskiego [H3] zachęciło mnie do poszukiwań innych substancji
roślinnych, które mogłyby stanowić dobre źródło AI do izolacji przeznaczonej do badań in vivo.
Zoptymalizowane opisane powyżej parametry zastosowałam w badaniach ilościowych oraz
jakościowych 25 wyciągów otrzymanych z wybranych gatunków – przedstawicieli rodzin makowatych
(rodzaje: Papaver, Eschscholzia, Chelidonium, Argemone i Glaucium) oraz berberysowatych (Berberis
spp.), aby obliczyć w nich zawartość procentową poszukiwanych dwóch alkaloidów: magnofloryny
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i berberyny, które wybrałam do badań in vivo, jak również kolejnych dziesięciu AI o potencjalnym
zastosowaniu w lecznictwie.
Materiał roślinny do badań naukowych gromadziłam wiele lat, zarówno w trakcie podróży, pozyskując
nasiona w ramach wymiany indeksów semina z zaprzyjaźnionymi z Katedrą i Zakładem Farmakognozji
ogrodami botanicznymi na świecie oraz otrzymywałam materiał roślinny od znajomych
z uniwersytetów na całym świecie.
Każdy wybrany przeze mnie alkaloid był identyfikowany w wyciągach na bazie otrzymanych
mechanizmów fragmentacji, danych literaturowych i z uwzględnieniem baz fragmentacyjnych, np.
Metlin. Szczególnie skupiłam się na związkach, których aktywność hamującą w stosunku do
acetylocholinoesterazy potwierdziłam w badaniach wyciągu z maku meksykańskiego [H3] – na
berberynie, która występowała w każdym wyciągu i może być traktowana jako marker
chemotaksonomiczny – oraz na magnoflorynie, której działanie inhibicyjne zostało potwierdzone
w wykonanym przeze mnie badaniu – po raz pierwszy w literaturze.
Podczas analizy otrzymanych wyciągów nie stwierdziłam obecności sangwinaryny, chelerytryny ani
chelidoniny u przedstawicieli rodziny berberysowatych – były to związki charakteryzujące rodzinę
makowatych. Wyciągi z korzeni zawierały większe stężenia alkaloidów, niemniej większą różnorodność
metabolitów stwierdziłam w częściach nadziemnych. Berberys kreteński stanowił najcenniejsze źródło
magnofloryny (~7%). Z kolei najlepszym źródłem berberyny spośród przedstawicieli makowatych
okazał się mak Papaver nudicaule, Eschscholzia californica – źródłem jatroryzyny (4,6%), a Papaver
pseudo-orientale palmatyny (~5,7%). Berberys syberyjski posiadał w wyciągach z części nadziemnych
~3,4% berberyny i ten gatunek, ze względu na możliwość łatwego pozyskania, został przeze mnie
wybrany na źródło berberyny do dalszych badań.
W kolejnych pracach opisałam optymalizację procesu ekstrakcji mającej na celu jak najwydajniejsze
pozyskanie metabolitów wtórnych z materiału roślinnego otrzymanego z berberysu kreteńskiego
i syberyjskiego. Pozyskanie możliwie największej ilości wyciągów bogatych w ciała czynne pozwoli na
zwiększenie wydajności procesu rozdzielania chromatograficznego i umożliwi szybszą izolację
cennych farmakologicznie związków do badań in vivo.

Do najważniejszych osiągnięć opisanych w publikacji H5 można zaliczyć:
 optymalizację parametrów pracy spektrometru mas w analizie alkaloidów izochinolinowych
należących do czterech podgrup: alkaloidów protoberberynowych, aporfinowych,
benzylizochinolinowych oraz benzofenantrydynowych
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 opracowanie warunków rozdzielania chromatograficznego wyciągów roślinnych zawierających
alkaloidy izochinolinowe na standardowej kolumnie chromatograficznej
 badania jakościowe oraz ilościowe 25 wyciągów pochodzących z wybranych przedstawicieli
rodzin makowatych oraz berberysowatych – identyfikacja oraz badania ilościowe dwunastu
alkaloidów izochinolinowych; dobór najcenniejszych źródeł magnofloryny i berberyny, z
których przeprowadzona zostanie izolacja niniejszych alkaloidów do badań in vivo.
 charakterystykę sposobu fragmentacji głównych przedstawicieli czterech podgrup alkaloidów
izochinolinowych

2.5. Optymalizacja procesu ekstrakcji części nadziemnych berberysu kreteńskiego oraz berberysu
syberyjskiego
Wyniki optymalizacji ekstrakcji metabolitów występujących w dwóch wybranych gatunkach
berberysów przedstawiłam w pracach H1 (dla berberysu kreteńskiego)i H4 (dla berberysu
syberyjskiego). Niniejsze zagadnienie rozwijałam we współpracy z laboratorium Farmakognozji i
Chemii Produktów Naturalnych Pana prof. Leandrosa Skaltsounisa na Uniwersytecie Ateńskim podczas
moich licznych wyjazdów do tego ośrodka naukowego. Katedra ta dysponuje licznymi ekstraktorami
różnego typu, stąd moje badania mogłam uzupełnić o wykorzystanie ekstraktora płynem
nadkrytycznym.
Charakterystyka gatunków
Wybrane gatunki berberysów to rośliny, na temat których znaleźć można niewiele doniesień. Pierwszy
gatunek – berberys kreteński (Berberis cretica L.) został zebrany przeze mnie podczas pobytu na
Uniwersytecie Ateńskim. Berberys kreteński występuje na terenie Północnej Afryki, Azji Mniejszej,
a w Europie np. na Krecie. Najkorzystniejszymi warunkami do wzrostu tego gatunku są tereny skaliste,
otwarte krzewiaste miejsca, zbocza gór, otwarte lasy sosnowe w górach, tereny subalpejskie na
wysokości 800-2200m n.p.m. oraz tereny pustynne. Jest on rośliną niskopienną osiągającą do 3m,
kolczastą o wąskich cylindrycznie wydłużonych liściach, żółtych kwiatostanach groniastych
i niebieskoczarnych jagodach (http://www.cretanflora.com).
Drugi gatunek – berberys syberyjski (Berberis siberica Pall.) otrzymałam z Mongolii od pracowników
tamtejszej Katedry Farmakognozji Uniwersytetu w Ułan Bator.
To silnie rozgałęziony krzew osiągający wysokość do 1 metra występujący w górach na terenach
skalistych i na kamienistych lub żwirowych zboczach. Można go spotkać w Zachodniej Syberii (Góry
Ałtaj – pasmo ciągnące się przez azjatycką część Rosji, Kazachstan, Mongolię i Chiny), we Wschodniej
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Syberii (góry Sajany – pasmo górskie rozciągające się od gór Ałtaj aż po Bajkał (Rosja i Mongolia) oraz
w Azji Środkowej. Berberys syberyjski charakteryzują drobne odwrotnie jajowate skórzaste liście
o ząbkowanym brzegu występujące w pęczkach, z towarzyszącymi kolcami, kwiaty barwy żółtej,
krwistoczerwone owoce typu jagody i brązowo czerwone gałązki młodych pędów (http://www.healthnews.ru, http://www.greenmed.ru).
Roślina ta zainteresowała mnie szczególnie ze względu na miejsce występowania – tereny bardzo
chłodne zimą i gorące latem. Surowy klimat: duże amplitudy temperatur, ograniczony dostęp do wody
sprzyjają większej syntezie metabolitów wtórnych przez roślinę, co może wiązać się
z bogatszym profilem chemotaksonomicznym. Badania prowadzone na krzewach winorośli i jeżyn
występujących w ostrym klimacie prowadziły do podobnych konkluzji (Reyes-Carmona et al., 2005;
Teixeira et al., 2013).
W wyciągach z berberysu syberyjskiego zidentyfikowałam wiele metabolitów, a siła aktywności
antyoksydacyjnej ekstraktów była większa niż w berberysie kreteńskim.
Proces optymalizacji ekstrakcji prowadziłam dla nadziemnych części obydwu gatunków berberysów.
Warto podkreślić że temperatura, ilość cykli ekstrakcyjnych, ciśnienie, stosunek ekstrahenta do
substancji stałej, podobnie jak dobór rozpuszczalnika używanego do ekstrakcji to niezwykle istotne
parametry warunkujące skład powstających wyciągów. Samo wytrawianie substancji roślinnej jest
ściśle powiązane z procesem przenikania rozpuszczalnika i wymywania składników soku
komórkowego, które zachodzi znacznie efektywniej w podwyższonej temperaturze i przy zwiększonym
ciśnieniu (Sparr Eskilsson, Bjorkund, 2000).
Te ostatnie parametry odróżniają tradycyjne techniki ekstrakcyjne, których efektywność oraz ilość
wytwarzanego wyciągu jest często niższa – od nowoczesnych metod wykorzystujących bardziej złożone
aparaty do ekstrakcji oraz stosujących wysilone warunki. Zastosowanie tych ostatnich ma na celu
zwiększenie wydajności procesu wytrawiania, ale także skrócenie czasu ekstrakcji i zmniejszenie
zużycia rozpuszczalników (Mustafa, Turner, 2011). Coraz częściej do ekstrakcji stosuje się zasady
zielonej chemii, bazując jedynie na nietoksycznych ekstrahentach, takich jak woda, etanol czy
dwutlenek węgla w stanie nadkrytycznym.
Celem moich badań było opracowanie optymalnych warunków ekstrakcji przy wykorzystaniu
nowoczesnych technik ekstrakcyjnych, ale w odniesieniu do tradycyjnej maceracji. Dobór właściwych
warunków ekstrakcji, które nie doprowadzą do rozkładu ciał czynnych i umożliwią maksymalny odzysk
ma kluczowe znaczenie w pozyskiwaniu cennych farmakologicznie metabolitów.
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W powyższych pracach zaprezentowałam różnice w kompozycji wyciągów mierzone siłą potencjału
antyoksydacyjnego, jako miarą wartości otrzymanego ekstraktu. Do tego celu zastosowałam dwa testy:
z rodnikiem DPPH oraz odczynnikiem Folina-Ciocalteu, które powszechnie używa się do określenia
właściwości zmiatających wolne rodniki oraz sumy związków fenolowych (Lee et al., 1998; Miliauskas
et al., 2004).
Berberysowate uznawane były zawsze w literaturze naukowej jako cenne źródła alkaloidów.
W przeprowadzonych przeze mnie badaniach podkreśliłam duży potencjał antyoksydacyjny wyciągów,
który wynika z bogactwa związków fenolowych występujących w nich obok alkaloidów. Wiele ze
związków fenolowych w obydwu gatunkach opisałam po raz pierwszy.
Optymalizacja procesu ekstrakcji
Zastosowane w badaniach różne techniki ekstrakcyjne pozwoliły mi zaproponować warunki, dla
których odzysk metabolitów z matrycy był największy. W przypadku obydwu gatunków berberysu
zastosowanie metanolu do ekstrakcji ASE (ciśnieniowa ekstrakcja cieczą) było najkorzystniejsze,
niemniej bardzo ciekawe wyniki uzyskano dla połączenia ekstrakcji płynem w stanie nadkrytycznym
(SFE) z ekstrakcją ASE przeprowadzonymi na tym samym materiale roślinnym. Wykonana najpierw
ekstrakcja SFE prowadzona z użyciem dwutlenku węgla z niewielkim dodatkiem etanolu pozwoliła
pozbawić matrycę związków lipofilowych: tłuszczowych, terpenów i innych związków o niskim
potencjale antyoksydacyjnym. Następująca po tym etapie ekstrakcja ASE przy użyciu nietoksycznej
mieszaniny rozpuszczalników (etanol: woda 50:50 v/v) pozwoliła otrzymać substancje o działaniu
antyoksydacyjnym – w tym polifenole oraz alkaloidy. Zaproponowana przeze mnie procedura stanowi
alternatywę do stosowania toksycznych rozpuszczalników przy otrzymywaniu związków o wysokim
potencjale antyoksydacyjnym.
Zgodnie z przypuszczeniem, tradycyjna metoda ekstrakcyjna jaką jest maceracja, nie była tak wydajna
jak zaproponowane nowoczesne techniki ekstrakcji, co jest zgodne z licznymi doniesieniami
literaturowymi (np. Abdel-Aal et al., 2014; Mustafa, Turner, 2011).

Do najważniejszych osiągnięć opisanych w publikacjach H1 i H4 można zaliczyć:
 optymalizację procesu ekstrakcji dwóch gatunków berberysów – berberysu kreteńskiego
i berberysu syberyjskiego; ekstrakcja ciśnieniowa (ASE) oraz ekstrakcja płynem nadkrytycznym
(SFE) stanowiły najbardziej wyczerpujące techniki wytrawiania;
 zastosowanie badań antyoksydacyjnych jako technik oceniających efektywność procesu
ekstrakcji
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 identyfikację szeregu związków fenolowych (kwasów fenolowych i flawonoidów) w wyciągach
z dwóch gatunków berberysów przy pomocy wysokorozdzielczej spektrometrii mas, która
pozwoliła na ich nowe właściwości – działanie antyoksydacyjne
 opracowanie warunków rozdzielania chromatograficznego wyciągów na ultrasprawnych
kolumnach chromatograficznych przystosowanych do chromatografów UHPLC

2.6. Pozyskiwanie alkaloidów do badań in vivo z dwóch gatunków berberysów z wykorzystaniem
techniki CPC
Jak wspomniano wyżej, cel moich badań zakładał izolację dwóch wybranych związków aktywnych:
berberyny i magnofloryny z grupy alkaloidów izochinolinowych zawartych w berberysie kreteńskim
(Berberis cretica L.) i berberysie syberyjskim (Berberis sibirica Pall.) oraz określenie ich właściwości
prokognitywnych w testach in vivo.
Modelowanie matematyczne
Przed przystąpieniem do badań na zwierzętach, we współpracy z Katedrą Chemii Fizycznej
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zostały przeprowadzone badania modelowania
oparte na dwóch podejściach: Hanscha i Abrahama. Model Abrahama opisuje różne właściwości
fizykochemiczne modelowanych związków i procesy zachodzące w organizmach żywych, w tym
przepuszczalność bariery krew-mózg, które oceniano pod kątem zaplanowanych badań in vivo dla
berberyny i magnofloryny. Podejście Hanscha jest natomiast modelem zestawiającym aktywność
biologiczną związku z jego właściwościami fizykochemicznymi za pomocą liniowej lub nieliniowej
analizy regresji (Platts et al., 2001; Abraham, 2004; Hansch et al., 1962; Hansen, 1962).
Otrzymane wyniki dla grupy alkaloidów izochinolinowych pozwoliły potwierdzić ich zdolność do
przenikania przez barierę krew-mózg i założyć, że te dwa związki wykażą działanie ośrodkowe podczas
podania organizmom żywym – myszom.
Aktywnością tego typu odznaczają się związki o charakterze polarnym, do których możemy zaliczyć
wybrane metabolity wtórne. Istniejące dane literaturowe dotyczące wpływu alkaloidów
izochinolinowych na funkcje ośrodkowego układu nerwowego (OUN) także potwierdzają ich zdolność
do przenikania przez barierę krew-mózg po podaniu obwodowym.
Wcześniejsze doniesienia literaturowe na temat badań in vivo
W badaniach przeprowadzanych przy urazowym uszkodzeniu mózgu, Chen i wsp. (2014) podawali
myszom dawki 10 mg/kg berberyny. Badania właściwości neuroprotekcyjnych, przeciwzapalnych oraz
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testy przenikalności przez barierę krew-mózg potwierdziły ochronne działanie berberyny oraz jej
zdolność do przenikania do mózgu już po 10 minutach od podania. Działanie to wynikało ze
zmniejszenia przenikalności leukocytów do miejsca urazu.
Badania przeprowadzone przez Zhu i Qian (2006) potwierdziły działanie usprawniające pamięć
przestrzenną szczurów przez berberynę w teście wodnego labiryntu Morrisa w modelu choroby
Alzheimera. Chlorowodorek berberyny w dawce 50 mg/kg podawany doustnie zmniejszał objawy
choroby Alzheimera, a także obniżał syntezę interleukiny IL-I beta oraz syntazy tlenku azotu (iNOS).
Berberyna posiada ponadto udokumentowane w literaturze właściwości zwiększające przeżywalność
komórek hipokampu oraz zdolności regenerujące neurony zlokalizowane peryferyjnie w układzie
nerwowym, co wywołane jest przyspieszeniem remielinizacji komórek nerwowych, w przypadku
podawania w dawki 20 mg/kg (i.p.) dziennie przez okres tygodnia (Han et al., 2012).
Mimo iż alkaloid ten posiada opisane właściwości potwierdzające jego działanie ośrodkowe
i właściwości pobudzające pracę neuronów, istnieje szereg sprzeczności dotyczących jego
dawkowania. W publikacjach naukowych czytamy o różnych aktywnych dawkach – od 20 do nawet
100 mg/kg masy ciała (i.p.). Te niejasności chciałam w swoich badaniach rozwiać i określić minimalne
dawki aktywne dla tego alkaloidu.
Doniesienia naukowe dotyczące aktywności magnofloryny są nieliczne. W jednej z publikacji (Schiff,
1996) autorzy wskazują na wyraźnie zaznaczoną aktywność muskarynową oraz serotoninergiczną tego
alkaloidu. Potwierdza to zdolność magnofloryny do przenikania przez barierę krew-mózg. To jedyne
doniesienia nt ośrodkowego działania magnofloryny. W przeprowadzonych testach in vitro opisanych
w publikacji H3 magnofloryna wykazywała działanie hamujące aktywność cholinoesterazy, dlatego też
zdecydowałam się na prowadzenie badań behawioralnych z wykorzystaniem właśnie tego alkaloidu.
Przytoczone dane literaturowe potwierdzają zdolność wybranych do badań związków do przenikania
przez barierę krew-mózg i wywoływania efektów prokognitywnych w OUN. Wobec powyższego
opracowałam metodykę izolacji obydwu substancji z materiału roślinnego na większą skalę, przy
pomocy chromatografii CPC.

2.6.1. Izolacja berberyny z wyciągu z części nadziemnych berberysu syberyjskiego
Zaplanowana przeze mnie praca z wyciągiem z berberysu syberyjskiego, ze względu na mnogość
zawartych w nim metabolitów była trudna. Izolacja berberyny z tak bogatej matrycy przy użyciu
tradycyjnych technik rozdzielczych (chromatografia kolumnowa, preparatywna chromatografia
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cienkowarstwowa) nie przyniosła dobrych rezultatów – berberyna, bardzo silnie adsorbując na złożu,
eluowała na całej długości kolumny i płytki, dodatkowo zanieczyszczając inne związki.
Izolację berberyny zaplanowałam w oparciu o chromatografię CPC [H4]. W tym celu wykorzystałam
zdolność alkaloidów do tworzenia dwóch form – nierozpuszczalnych w wodzie zasad powstających przy
wysokich wartościach pH oraz hydrofilowych soli w środowisku kwaśnym. Opracowując układ dwóch
niemieszających się faz, badałam także zmiany we współczynnikach podziału wszystkich głównych
metabolitów widocznych w wyciągu pod wpływem kwasu i zasady. Do górnej fazy dodawałam
trietyloaminę (w stężeniu 10 mMol), a do dolnej fazy – kwas solny (w stężeniu 10 mMol).
Zaobserwowane zmiany w polach powierzchni pików alkaloidów na chromatogramach górnych
i dolnych faz, otrzymanych przez zmieszanie równych objętości wody i eteru metylowo-tertbutylowego z dodatkiem lub bez dodatku modyfikatorów (kwasu i zasady), pozwoliły mi zastosować
tryb zależny od pH w procesie rozdzielania chromatograficznego na kolumnie CPC [H4].
Alkaloidy w wybranym trybie pracy przemieszczają się pomiędzy fazą stacjonarną a ruchomą,
swobodnie przechodząc z postaci soli do postaci wolnej zasady i z powrotem. Przemiany chemiczne
mają miejsce na granicy dwóch faz, kiedy poszczególne związki zawierające azot mogą zetknąć się
z kwasem lub zasadą przeciwnej fazy i, zmieniając swoją strukturę, rozpuścić się w drugim
rozpuszczalniku. Wewnątrz kolumny tworzą się zatem strefy występowania alkaloidów o podobnych
wartościach logarytmów ze stałej dysocjacji. Pozostałe związki nieposiadające zdolności do zmiany ich
charakteru chemicznego, eluują pomiędzy pasmami alkaloidów, bowiem tryb rozdzielania zależny od
pH charakteryzuje wymywanie alkaloidów w postaci szerszych pasm naprzemiennie z wąskimi strefami
zawierającymi związki o odmiennych właściwościach chemicznych (Renault et al., 1999).
W procesie rozdzielania najpierw napełniłam kolumnę wodną fazą stacjonarną z dodatkiem kwasu,
a następnie wprowadziłam wyciąg rozpuszczony w mieszaninie fazy stacjonarnej z dodatkiem kwasu
i fazy ruchomej bez dodatku zasady. Rozdzielenie prowadziłam przy zmniejszonej ilości rotacji kolumny
(1050 obrotów na minutę), stosując zalkalizowaną fazę ruchomą. W trakcie analizy monitorowałam
poziom pH eluatu, gdyż zmiany w jego wartości były związane z wymywaniem kolejnych grup
alkaloidów.
Analizę prowadziłam 150 min przy przepływie 5 mL/min, a po upływie tego czasu wymywałam
zawartość fazy stacjonarnej przez kolejne 70 minut, uzyskując frakcję bogatą w związki fenolowe.
Prowadząc niniejsze rozdzielanie osiągnęłam dwa cele: otrzymałam frakcje bogate w alkaloidy,
oddzielone od innych metabolitów – w tym czystą berberynę do badań in vivo, jak również zebrałam
frakcję zawierającą związki fenolowe. Na tej ostatniej przeprowadziłam badania aktywności
antyoksydacyjnej oraz badania składu, które potwierdziły znaczący spadek wartości IC50, czyli wzrost
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potencjału przeciwrodnikowego z 60 µg/mL dla całkowitego wyciągu do jedynie 25 µg/mL dla
otrzymanej frakcji fenolowej. Dla porównania czysty wzorzec rutyny badany w tych samych warunkach
posiadał wartość IC50 równą 17 µg/mL. Świadczy to o bardzo silnych właściwościach
antyoksydacyjnych frakcji fenolowej otrzymanej z berberysu syberyjskiego.

Do najważniejszych osiągnięć dotyczących procesu rozdzielania chromatograficznego opisanych
w publikacji H4 można zaliczyć:
 dobór warunków pracy z wyciągiem z berberysu syberyjskiego na chromatografie CPC –
obejmujący prowadzenie trybu zależnego od pH (dobór układu dwufazowego, zastosowanie
właściwego stężenia oraz tożsamości kwasu i zasady dodawanych do dwufazowego układu
rozwijającego)
 ustawienie pozostałych parametrów pracy aparatu: prędkości przepływu, szybkości rotacji,
sposobu detekcji i zbioru frakcji
 otrzymanie berberyny o wysokiej czystości do badań in vivo z wyciągu o bogatym składzie
jakościowym
 otrzymanie frakcji o wysokim potencjale antyoksydacyjnym - zawierającej wszystkie
zidentyfikowane związki fenolowe w wyciągu oraz pozbawionej alkaloidów

2.6.2. Izolacja magnofloryny z korzeni berberysu kreteńskiego przy pomocy chromatografii CPC
Otrzymany z korzenia berberysu kreteńskiego metanolowy wyciąg stanowił materiał do pozyskiwania
magnofloryny. Korzeń posiadał znacząco mniejszą różnorodność ciał czynnych w porównaniu
z częściami nadziemnymi, co sprawiło, iż magnoflorynę można było pozyskać w znacznie łatwiejszy
sposób, stosując prosty dwufazowy układ, bez konieczności użycia zasadowych i kwasowych
modyfikatorów. Przebadawszy wiele układów dwufazowych, za ten o najkorzystniejszych dla
magnofloryny współczynnikach podziału (0,6 dla magnofloryny, a dla pozostałych związków: 8,9; 3,4;
2,8; 2,3 oraz 1,8) uznano mieszaninę octan etylu: butanol: woda (0,6: 1,5: 3 v/v/v) [H6]. Stosując
niniejszy układ rozpuszczalników w trybie zstępującym – z fazą wodną jako fazą ruchomą
(magnofloryna posiadała większe powinowactwo do fazy wodnej), przy rotacji kolumny 1300 obrotów/
min
i przepływie 6 mL/ min do otrzymano magnoflorynę w czystości ok. 91% już po ok 35 min z 1 g
zadozowanego każdorazowo wyciągu. Należy podkreślić, iż wzorzec tego alkaloidu jest rzadki,
otrzymanie kilkuset miligramów alkaloidu do badań in vivo byłoby bardzo kosztowne. Frakcja
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zawierająca magnoflorynę była następnie doczyszczana na kolumnach wypełnionych żywicą
jonowymienną (Sephadex LH-20), tak, aby czystość tego alkaloidu wzrosła powyżej 97% [H6].

2.7. Badania behawioralne in vivo na myszach dla berberyny i magnofloryny
Jak wspomniano powyżej, badania magnofloryny prowadzono po raz pierwszy, a badania berberyny
wykonywane były w celu określenia skutecznej dawki leczniczej. Przeprowadzone we współpracy
z Katedrą i Zakładem Farmakologii z Farmakodynamiką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz
z Zakładem Anatomii Zwierząt w Katedrze Anatomii i Histologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie testy behawioralne opisane w publikacji H6 miały na celu ocenę wpływu ostrego podawania
alkaloidów na procesy formowania się szlaków pamięciowych u myszy przy użyciu zwierzęcego testu
pamięci: testu biernego unikania (passive avoidance, PA).
Test biernego unikania (PA test)
Zastosowany test PA mierzy zdolność do zapamiętywania zwierząt w aparacie, które zawierał dwa
przedziały/boksy - jeden jasny, a drugi zaciemniony. Ciemne pomieszczenie dawało możliwość
wywoływania bodźca elektrycznego zwierzęciu stojącemu na metalowym podłożu.
Najpierw przygotowano wstępny test, aby przystosować zwierzęta do aparatu - przez 30 sekund myszy
przebywały w jego jasnej części. Po podniesieniu gilotyny zwierzęta mogły przejść swobodnie do
ciemnego pomieszczenia. Wówczas zamykano drzwi aparatu i natychmiast stosowano bodziec
elektryczny. Mierzony czas do otwarcia drzwi gilotynowych do wejścia zwierzęcia do ciemnego
przedziału mierzono jako czas (TL1) i porównano go z kolejną próbą wykonaną dla tego samego
zwierzęcia w celu sprawdzenia, czy pamięta ono porażenie prądem z pierwszej sesji. Czas potrzebny
zwierzęciu do wejścia do ciemnej komory ponownie mierzono i określano jako TL2. W tej próbie nie
poddano zwierząt bodźcom elektrycznym.
Procedura testu umożliwia ocenę formowania się szlaków kognitywnych zarówno pamięci krótko-, jak
i długotrwałej – pod wpływem podanego leku sprawdzałam, czy zwierzęta wciąż pamiętają bodziec
elektryczny w ciemnym pomieszczeniu – po upływie 2 lub 24 h i czy stronią od wejścia do ciemnego
kompartmentu. Obok efektów kognitywnych testowanych alkaloidów, oceniony został również ich
wpływ na upośledzenie pamięci wywołane podaniem skopolaminy. Skopolamina jako antagonista
cholinergicznych receptorów muskarynowych, blokując transmisję cholinergiczną wywołuje deficyty
pamięciowe. W związku z tym jest jedną z najczęściej używanych w farmakologii doświadczalnej
substancji z wykorzystaniem zwierzęcego modelu amnestycznego .
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Alkaloidy podawano zwierzętom po iniekcji skopolaminy, by w ten sposób ocenić potencjalną
możliwość odwracania zaburzeń pamięci indukowanych skopolaminą. Dodatkowo, oceniony został
wpływ magnofloryny na aktywność lokomotoryczną myszy, gdyż jakiekolwiek zaburzenia aktywności
lokomotorycznej mogą fałszować wyniki badań w opisanym powyżej teście pamięci.
Wyniki badań behawioralnych
Magnofloryna w dawce 20 mg/kg masy ciała (m.c.) oraz berberyna w dawce już 5 mg/ kg m.c.
poprawiały procesy kognitywne pamięci krótko- i długotrwałej u myszy w teście PA, co było oceniane
zarówno tego samego dnia – po 2 h od sesji treningowej, ale również 24 h po teście. Obydwa związki
znacząco wydłużały czas przejścia zwierząt do ciemnego pomieszczenia w trakcie trwania testu
właściwego. Zwierzęta kojarzyły ciemne pomieszczenie z negatywnym bodźcem elektrycznym, co
tłumaczy ich przedłużony czas przebywania w jasnym pomieszczeniu i niechęć do wejścia do
pomieszczenia ciemnego.
Dawka 10 mg/kg m.c. dla magnofloryny i 2,5 mg/kg m.c. dla berberyny wykazywały zbliżoną tendencję
prokognitywną, niemniej otrzymane wyniki nie były istotne statystycznie.
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w zastosowanych dawkach 10, 20 i 50 mg/kg m.c., w porównaniu z grupą kontrolną (sól). * p<0.05
vs. sól; test post-hoc Tukey’a [H6].
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Figura 3. Wpływ berberyny na pamięć krótkotrwałą (A) oraz długotrwałą (B)
w zastosowanych dawkach 2,5, 5, 10, 25 mg/kg m.c., w porównaniu z grupą kontrolną (VEH).
* p<0.05 vs. sól; test post-hoc Tukey’a [H6].

Zbadane właściwości farmakologiczne magnofloryny i berberyny potwierdzają możliwość ich
stosowania jako leków prokognitywnych w wielu chorobach przebiegających z deficytami pamięci, jak
choroby otępienne, np. choroba Alzheimera. Wybrane do badań dwie dawki (10 i 20 mg/kg m.c. dla
magnofloryny i 2,5 i 5 mg/kg m.c. dla berberyny) nie wywierały wpływu na aktywność lokomotoryczną
myszy, co może świadczyć o dobrej tolerancji alkaloidów w tak dobranych dawkach.
Otrzymane wyniki pozwalają potwierdzić niezbadane dotychczas efekty prokognitywne magnofloryny
i kwalifikować ją do dalszych badań farmakologicznych.
Biorąc

pod

uwagę

oceniany

wcześniej

inhibicyjny

wpływ

magnofloryny

na

poziom

acetylocholinoesterazy ACh (H3), jak i obecne badania na poziomie behawioralnym, można
wnioskować o wyraźnym wpływie tego związku na transmisję cholinergiczną i związane z tym procesy
kognitywne. Być może magnofloryna stanie się nowym punktem terapii chorób przebiegających
z upośledzeniem pamięci, zwłaszcza tych, w które zaangażowane są szlaki cholinergiczne, jak np.
choroba Alzheimera.
Proces izolacji magnofloryny oraz jej zastosowanie stanowią przedmiot dwóch zgłoszeń patentowych.

Do najważniejszych osiągnięć opisanych w publikacji H6 można zaliczyć:
 opracowanie warunków oczyszczania magnofloryny z wyciągu z korzenia berberysu
kreteńskiego przy pomocy chromatografii CPC oraz kolumn wypełnionych żywicą
jonowymienną w ilościach umożliwiających prowadzenie badań in vivo
 opracowanie efektywnych dawek jednorazowych magnofloryny i berberyny do podania i.p.,
działających prokognitywnie i przeciwamnestycznie oraz znoszących działanie skopolaminy

str. 27

Postępowanie habilitacyjne dr Wirginii Kukuły-Koch – Załącznik nr 2
__________________________________________________________________________________
 potwierdzenie braku wpływu dawek leczniczych obydwu alkaloidów na aktywność
lokomotoryczną myszy
 potwierdzenie skuteczności prowadzonych wcześniej badań in vitro [H3]

3. Wykorzystanie odśrodkowej chromatografii podziałowej (CPC) do izolacji metabolitów
wtórnych z grupy alkaloidów indolowych oraz związków fenolowych o potencjalnym
zastosowaniu jako leki przeciwnowotworowe

3.1. Wprowadzenie do problemu
Nowotwory obok chorób neurodegeneracyjnych stanowią kolejną grupę chorób cywilizacyjnych.
Są one wieloczynnikowymi, wielopostaciowymi i wymagającymi wielowymiarowego podejścia do
leczenia przypadłościami, nad którymi konieczna jest systematyczna kontrola i wdrażanie podejścia
prewencyjnego (Marimuthu, 2008).
Raport Światowej Organizacji Zdrowia podkreśla, iż zgony powodowane przez nowotwory stanowią
drugą, co do wielkości, przyczynę śmierci. Ponadto, liczba osób umierających na całym świecie każdego
roku znacząco rośnie (WHO, 2003).
Mimo intensywnych badań i znacznych postępów w rozwijaniu ukierunkowanych terapii
przeciwnowotworowych, ogólny wskaźnik przeżycia dla pacjentów onkologicznych jest nadal
niesatysfakcjonujący. Na ten fakt wpływają trudności z wczesną diagnozą i obecność wieloczynnikowej
oporności na dostępne sposoby terapii (Santarpia et al., 2006).
Stąd też istnieje nagląca potrzeba poszukiwania nowych rozwiązań i wprowadzania innowacyjnych
strategii leczniczych w celu poprawy wyników klinicznych. W ostatnich latach w literaturze naukowej
pojawiło się wiele doniesień badających sposoby obniżania toksyczności chemioterapeutyków
podawanych chorym na choroby nowotworowe. Wiele ze stosowanych leków syntetycznych łączy się
z bioaktywnymi składnikami roślin i innymi naturalnymi lekami w celu obniżenia toksyczności lub
zmniejszania dawek chemioterapeutyków, z dużym powodzeniem.
Szeroki zakres efektów biologicznych wywoływanych przez metabolity roślinne był podstawą
profilaktyki i leczenia chorób ludzi od niepamiętnych czasów ze względu na dużą różnorodność
syntetyzowanych przez rośliny struktur chemicznych. Obecnie metabolity roślinne mogą pełnić bardzo
ważną rolę w prewencji chorób cywilizacyjnych, w tym – nowotworów, a określenie ich mechanizmów
działania wciąż stanowi wyzwanie dla naukowców (Kwon, 2014; Bredesen, 2014).
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Prowadzone przeze mnie badania pozwoliły zastosować chromatografię przeciwprądową w procesie
izolacji związków o właściwościach przeciwnowotworowych. Wśród badanych przeze mnie substancji
znajdują się związki fenolowe i alkaloidy indolowe. Te pierwsze stanowią bardzo dużą i zróżnicowną
grupę wtórnych metabolitów roślinnych, a wśród nich wyróżnić można kwasy fenolowe, flawonoidy,
taniny oraz stilbeny. (Borowiec et al., 2015).
W badanych roślinach najczęściej miałam do czynienia z dwiema pierwszymi grupami związków,
a szczególną uwagą poświęciłam kwasom fenolowym. Warto zaznaczyć, że jednymi z silniejszych
surowców antyoksydacyjnych w diecie są owoce i warzywa. Liczne randomizowane badania oraz
metaanalizyI potwierdziły, że spożywanie owoców i warzyw obniża ryzyko zachorowania na wiele
chorób, u podłożu których leży stres oksydacyjny, w tym chorób nowotworowych (Denev et al., 2014).
W dwóch publikacjach wybranych do niniejszego działa opracowuję warunki analityczne do badania
tożsamości wyciągów pochodzących z dwóch roślin jadalnych używanych jako przyprawy z rodziny
Zingiberaceae – imbiru i kurkumy. Rośliny te posiadają potwierdzony w licznych badaniach duży
potencjał antyoksydacyjny.
Jak sugerują badania epidemiologiczne, liczba chorób wywołanych pośrednio przez rodniki tlenowe
jest duża. Zaliczyć do nich można cukrzycę typu 2, nowotwory, alergie, arteriosklerozę, otyłość,
osteoporozę, choroby neurodegeneracyjne i otępienie, nadciśnienie, czy próchnicę (Vrhovsek et al.,
2012; Denev et al., 2014).
Oddziaływanie związków fenolowych na organizm człowieka jest wielokierunkowe. Działają one
poprzez hamowanie oksydaz, zmiatanie wolnych rodników, zapobieganie utlenianiu lipidów
komórkowych, modulowanie przekazywania sygnałów w komórkach, wpływają na cykl komórkowy
oraz indukują endogenne enzymy antyoksydacyjne (Borowiec et al., 2015).
Biorąc pod uwagę budowę chemiczną, związki te można podzielić na: pochodne kwasu benzoesowego
i cynamonowego, które różnią się liczbą i miejscem podstawienia grup metoksylowych i
hydroksylowych. Połączenie dwóch i więcej cząsteczek należących do fenolokwasów stanowią grupę
zwaną depsydami (Kohlmünzer, 2007; Rice-Evans i in., 1996). To właśnie takim złożonym formom –
pochodnym kwasu ferulowego występującym zarówno w kłączu imbiru, jak i kurkumy dedykowałam
dwie kolejne publikacje (H7-H8).
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3.2. Optymalizacja warunków rozdzielania chromatograficznego oraz izolacja związków
fenolowych przy pomocy chromatografii przeciwprądowej
Podczas pobytu na stypendium naukowym w Japonii na uniwersytecie Tokushima Bunri rozpoczęłam
prace badawcze nad zmianami kompozycji wyciągów otrzymywanych z kłączy imbiru pod wpływem
trawienia. Szczególną uwagę poświęciłam wtedy analizie frakcji terpenowej ekstrahowanej z tego
gatunku, który pozyskiwałam z ekologicznych gospodarstw zlokalizowanych na wyspie Shikoku –
nieopodal miejsca mojego przebywania. Po powrocie do kraju na tym samym materiale roślinnym
rozwinęłam badania nad związkami fenolowymi występującymi w oleożywicy ekstrahowanej z kłącza
imbiru. W chwili obecnej realizuję grant badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
(Sonata), w ramach którego prowadzę badania roślin z rodziny imbirowatych pod kątem ich
zastosowania w prewencji i terapii depresji.

3.2.1. Charakterystyka imbiru lekarskiego (Zingiber officinale Roscoe) i prowadzone badania
Imbir lekarski (Zingiber officinalils Roscoe) jest wieloletnią rośliną dorastająca do ok. 1-1,3m wysokości,
posiadającą długie rozgałęzione lancetowate liście osadzone na łodydze o pochewkowatej nasadzie,
grzbieciste kwiaty o zrosłodziałkowym kielichu zebrane w kłosokształtne kwiatostany oraz silnie
rozwinięte - włókniste kłącze (Szweykowska, Szweykowski, 1993). Imbir jest rośliną uprawianą od
wieków, dlatego trudno określić jego pierwotne pochodzenie. Powszechnie uważa się, iż wywodzi się
z terenów południowo-wschodniej Azji, ale obecnie uprawiany jest na całym świecie w ciepłym
wilgotnym klimacie (Ravindran, Babu, 2004).
Należy on do najważniejszych i najczęściej stosowanych na całym świecie przypraw. Aż ok. 50%
suplementów diety posiada w swoim składzie niniejszą roślinę. Był on ceniony już w starożytnych
czasach ze względu na jego właściwości lecznicze, a pierwsze wzmianki o imbirze zawarte zostały w
pochodzącym z około 2800 r.p.n.e., zielniku chińskim Cesarza Shen-Nunga, gdzie imbir zaliczono do
leków „ministerskich” (leków drugiej klasy – łagodzących ciężkie choroby) (Ravindran, Babu, 2004).
Nie sposób wymienić wszystkich właściwości farmakologicznych tej bardzo często badanej rośliny.
Obok tradycyjnego zastosowania poprawiającego pracę przewodu pokarmowego (właściwości
rozkurczowe, zwiększające wydzielanie soków trawiennych i żółci), imbir, hamując cyklooksygenazę 2,
lipooksygenazę i syntezę prostaglandyn, wywiera działanie przeciwzapalne (Ali et al., 2008).
Kłącze imbiru posiada właściwości przeciwzakrzepowe, przeciwnowotworowe (w terapii nowotworów
piersi, skóry, żołądka, okrężnicy, szyjki macicy), w tym hamujące proces angiogenezy (Kumar et al.,
2011; Nagasawa et al., 2002; Chrubasik et al., 2005; Shukla, Singh 2007, Kim i in. 2005),
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przeciwwymiotne warunkowane hamującym wpływem na receptory 5-HT3, co wykorzystuje się
w porannych mdłościach ciężarnych, w terapii chorób nowotworowych i w chorobie lokomocyjnej,
przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze (Ali et al. 2008), aż po działanie obniżające
masę ciała i przeciwartretyczne (Ghosh et al., 2011).
Kłącze imbiru zawiera w swoim składzie polisacharydy oraz oleożywicę. Ta ostatnia stanowi bogate
źródło olejku lotnego (1.0 – 3.0%) zawierającego mono- i seskwiterpeny (zingiberen, zingiberol,
kurkumen, farnezen, β-bisabolen, β-seskwifelandren i inne), jak również różnego rodzaju związki
polifenolowe odpowiadające za jego ostry smak: gingerole z 6-gingerolem na czele, produkty
dehydratacji gingeroli – szogaole, paradole, gingediole, gingediony i zingeron (Chrubasik i in., 2005;
Ma, Gang 2006; Ghosh i in., 2011,Corrigan, 1997; Shukla, Singh 2007; Ali i in., 2008).

O

OH

O
H3C

n
HO

CH3

Figura 4. Szkielet gingeroli.

n=2, [4]-gingerol, n=4, [6]-gingerol, n=8, [10]-gingerol, n=10, [12]-gingerol

Badania jakościowe kłączy imbiru i optymalizacja procesu rozdzielania
Chęć przeprowadzenia porównania zawartości cennych farmakologicznie związków z grupy polifenoli
w próbkach ekologicznego imbiru z Japonii z innymi dostępnymi na rynku kłączami [H7] zachęciło mnie
do opracowania warunków rozdzielania chromatograficznego wyciągu z imbiru oraz do ustalenia
parametrów pracy spektrometru mas do badań pochodnych kwasu ferulowego, które występują
wśród przedstawicieli rodziny Zingiberaceae. Zastosowane warunki pozwoliły na wysoką czułość
pomiarów – limit detekcji dla 6-gingerolu wynosił jedynie 0,65 ng/mL, a dla 6-szogaolu: 0,75 ng/mL.
Dobór energii fragmentacji i energii kolizji wskazał na wyższość trybu jonów dodatnich, a wartości
energii fragmentacji ustalono na 130 V i 10 V (CID).
Porównując kompozycję związków fenolowych z innymi doniesieniami literaturowymi, imbir
pochodzący z Japonii charakteryzowała dużo wyższa zawartość odpowiadającego za smak imbiru - 6gingerolu, występującego w większych stężeniach w świeżych kłączach, w porównaniu z doniesieniem
Wohlmutha i wsp. (2005) oraz Yogeshwera i Madhulika (2007).
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Pomimo wysokiego stężenia tego związku, w kłączu zaobserwowałam także dużą ilość 6-szogaolu
warunkującego ostry smak, który to związek powstaje w procesie odwodnienia (np. podczas
przechowywania) 6-gingerolu [H6]. Wysokie stężenie szogaolu opisuje się w literaturze jako korzystne
ze względu na udowodnione właściwości przeciwnowotworowe niniejszej substancji - kłącze imbiru
japońskiego posiadało zdecydowanie wyższą zawartość 6-szogaolu w porównaniu z siedemnastoma
badanymi przez Wohlmutha i wsp. (2005) odmianami. Stąd też w literaturze naukowej pojawia się
refleksja wskazująca na silniejsze właściwości przeciwnowotworowe i immunomodulujące. Poziom
pozostałych gingeroli i szogaoli zbadany w japońskim imbirze przypomina inne doniesienia naukowe.

Do najważniejszych osiągnięć opisanych w publikacji H7 można zaliczyć:
 opracowanie metodyki analizy składu wyciągów z imbiru przy pomocy techniki LC-MS: wartości
stosowanych napięć, ciśnień, temperatur i przepływów, jak również warunków rozdzielania
chromatograficznego na kolumnie analitycznej
 analizę porównawczą składu kłączy imbiru pochodzących z gospodarstw ekologicznych
w Japonii z ogólnodostępnymi kłączami – badania jakościowe i ilościowe pod kątem zawartości
pochodnych kwasu ferulowego – gingeroli i szogaoli występujących w wyciągach

3.2.2. Charakterystyka i badania kłącza ostryżu długiego (Curcuma longa L.)
Prace nad optymalizacją procesu rozdzielania metabolitów imbiru kontynuuję pracując
z wyciągami z ostryżu długiego (Curcuma longa L.). Kurkuma, będąca – podobnie do imbiru –
przedstawicielem rodziny imbirowatych, posiada w swoim składzie zbliżone budową chemiczną ciała
czynne. Jej kłącze bogate jest zarówno w związki terpenowe (monoterpeny i seskwiterpeny: turmeron,
zingiberen, ar-kurkumen, kurlon), jak i fenolowe. Te ostatnie stanowią najważniejsze substancje
występujące w kurkumie i odpowiadające za jej różnorodną aktywność farmakologiczną oraz
intensywny żółty kolor. Wśród nich można wyróżnić charakterystyczne kurkumionoidy, będące tak jak
gingerole, pochodnymi kwasu ferulowego. Należą do nich: kurkumina, demetoksykurkumina,
bisdemetoksykurkumina oraz cyklokurkumina (Jayaprakasha et al., 2005; Inoue et al., 2008; Bagchi,
2012; Kulkarni et al., 2012).
Zawartość kurkuminoidów w kłączu szacuje się na 3-5%, w tym występuje 77% kurkuminy, 17%
demetoksykurkuminy oraz 3% bisdemetoksykurkuminy (Goel et al., 2008).
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Figura 5. Wzory strukturalne trzech głównych kurkuminoidów z C. longa.

Spośród licznych właściwości farmakologicznych kurkumy jedną z najważniejszych jest jej
działanie przeciwnowotworowe. Pierwsze przesłanki takiego działania spotykane były w tradycyjnej
medycynie Indii. W chwili obecnej niniejsze właściwości łączy się z bardzo silnym potencjałem
antyoksydacyjnym wyciągów z tej rośliny. Ekstrakty z kurkumy przebadano w licznych testach
określających potencjał aktywności przeciwrodnikowej, m.in. w badaniach stopnia peroksydacji
tłuszczów (Miquel et al., 2002), testach z rodnikiem DPPH, ABTS, badaniach zdolności redukowania
jonów żelaza (Fe3+) zmiatania anionorodnika nadtlenkowego w mieszaninie ryboflawina/ metionina/
światło, chelatowania jonu żelaza Fe2+ czy zmiatania nadtlenku wodoru (Weber et al., 2005).
Badania przeciwnowotworowe kłączy kurkumy prowadzono zarówno na liniach komórkowych,
jak i na organizmach zwierzęcych. Według autorów takich prac naukowych największą aktywność
przeciwnowotworową posiada bisdemetoksykurkumina, ale ze względu na jej małą zawartość
w surowcu, otrzymywanie jej jest bardzo drogie (Ruby et al., 1995). Wyciągi z ostryżu wykazują silne
właściwości hamujące m.in. nowotwory: kości, prostaty, jelit, okrężnicy, żołądka, wątroby,
dwunastnicy, skóry, piersi i innych, a działanie to może być związane z indukcją procesu apoptozy
komórek nowotworowych przez hamowanie angiogenezy wewnątrz nowotworu (Duvoix et al., 2005).
Zdolność do zmniejszania syntezy cyklooksygenazy 2 (działanie przeciwzapalne) oraz czynników
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transkrypcyjnych prowadzących do kancerogenezy (np. NF-B, AP-1, aktywatorów transkrypcji białek
STAT, PPAR-) najprawdopodobniej wspomaga działanie przeciwnowotworowe (Jankowski, 2004;
Aggarwal et al., 2003).
Zauważono, że kurkuma może wchodzić w interakcje z lekami stosowanymi w chemioterapii
np. irynotekanem, metotreksatem i innymi chemioterapeutykami, dlatego też bada się różne
połączenia wyciągów z kurkumy z lekami przeciwnowotworowymi (Aggarwal et al., 2003; Labban,
2014, Moghadam et al., 2013).

Opis prowadzonych badań nad procesem izolacji kurkuminoidów oraz ich działaniem
przeciwnowotworowym
Prowadzone przeze mnie badania wpisują się w nurt zasygnalizowanych powyżej problemów.
We współpracy z Katedrą Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
prowadziłam badania nad działaniem wyciągu z kurkumy oraz poszczególnych związków fenolowych
wyizolowanych przeze mnie z tego ekstraktu przy pomocy chromatografu CPC.
Kurkuminoidy to związki bardzo zbliżone do siebie strukturalnie. Rozdzielenie ich tradycyjnymi
metodami okazało się być bardzo trudne. Już na chromatogramach HPLC doskonale widać jak eluują
blisko siebie (Figura 6)
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Figura. 6 Chromatogram HPLC wyciągu metanolowego z kłączy kurkumy

Opracowane przeze mnie warunki rozdzielania chromatograficznego dla aparatów CPC umożliwiły
otrzymanie wszystkich trzech związków w dużej czystości – przewyższającej 96 % bezpośrednio po
zadozowaniu na kolumnę całkowitego wyciągu. Dużym problemem analitycznym napotkanym
w procesie opracowywania kompozycji układu dwufazowego była słaba rozpuszczalność wyciągu oraz
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tendencja do tworzenia emulsji. Za układy nadające się do wykorzystania w procesie rozdzielania
uznaje się te, które rozwarstwiają się w ciągu 30 sekund. Ostatecznie za najkorzystniejszy układ
rozdzielający uznałam mieszaninę: heptan: chloroform: metanol: woda (5: 6: 3: 2 v/v), przy
zastosowaniu której współczynniki podziału poszczególnych kurkuminoidów wynosiły 0,5, 1 oraz 1,6.
Do izolacji kurkuminoidów w literaturze naukowej opisano dwa układy dwufazowe, które, według
autorów, z powodzeniem pozwalały pozyskać te związki przy użyciu aparatów hydrodynamicznych
(HSCCC). Niestety, opisane warunki nie przyniosły zadowalającego rezultatu dla chromatografu CPC,
stąd konieczne było przeprowadzenie optymalizacji z zastosowaniem innych warunków.
Zoptymalizowana metoda rozdzielania na chromatografie CPC pozwoliła mi otrzymać kurkuminoidy
już

po

80

min

(znacznie

szybciej

niż

we

wspomnianych

wcześniej

publikacjach):

bisdemetoksykurkuminę w 30-tej minucie, demetoksykurkuminę w 50-tej minucie i kurkuminę w 65tej minucie. Analizę prowadziłam w trybie wstępującym, stosując fazę wodną jako stacjonarną, przy
przepływie 6 mL/min, ilości rotacji kolumny na minutę: 1100, monitorując eluat w dwóch długościach
fali: 425 i 290 nm.
W pracy H7 pokazuję także selektywność zastosowanego układu w stosunku do poszczególnych
związków – sprawność układu pozostaje nienaruszona bez względu na ilość zadozowanego wyciągu
(figura 7). Zarówno w przypadku 0,1 g jak i 2,0 g, czasy retencji poszczególnych związków pozostają
podobne.

Figura 7. Otrzymane chromatogramy CPC dla wyciągu z kurkumy przy nastrzyku 0,1 g (górny
chromatogram) i 2,0 g (dolny chromatogram)
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Całkowity wyciąg został następnie poddany badaniom na aktywność przeciwnowotworową
na liniach komórkowych nowotworu płuc A549, okrężnicy HT29 i mózgu T98G. Największą odpowiedź
otrzymano względem pierwszej linii i stąd na niej prowadzono dalsze badania, także na wyizolowanych
kurkuminoidach oraz w połączeniu z powszechnie stosowanym w terapii nowotworów
chemioterapeutykiem – cisplatyną. Cisplatynę cechują duże działania uboczne, stąd też w skojarzeniu
jej z kurkumą poszukiwaliśmy możliwości zmniejszenia dawek i tym samym osłabienia efektów
niepożądanych, jakim jest m.in. efekt mielotoksyczny. W naszych badaniach zastosowanie całkowitego
wyciągu w dawce 10 µg/mL z cisplatyną (4 µg/mL) całkowicie wstrzymywało wzrost komórek
nowotworu płuc oraz mózgu. Nie zaobserwowano tego typu aktywności w stosunku do nowotworu
mózgu. Badania na wyizolowanych substancjach pokazały słabszy spadek żywotności komórek
nowotworu płuc w porównaniu z całkowitym ekstraktem. Zgodnie z innymi doniesieniami kurkumina
wykazywała najsłabszą aktywność przeciwnowotworową. Przeprowadzona następnie analiza
izobolograficzna wykazała, iż poszczególne kurkuminoidy działają względem siebie antagonistycznie,
co potwierdza podobny mechanizm działania tych trzech związków. Wobec powyższego, w wyciągu
musi występować jeszcze inny składnik, który na zasadzie synergizmu działania zwiększa aktywność
kurkuminoidów – stąd też nierozdzielony całkowity wyciąg działał silniej hamująco na wzrost komórek
nowotworu płuc.
Do najważniejszych osiągnięć opisanych w publikacji H7 można zaliczyć:
 opracowanie warunków izolacji (warunki pracy chromatografu, kompozycja układu
dwufazowego w odniesieniu do słabej rozpuszczalności ekstraktu,) trzech związków
fenolowych: kurkuminoidów z wyciągu z kłącza kurkumy w czystości powyżej 95%
bezpośrednio z całkowitego ekstraktu
 znaczące skrócenie czasu rozdzielania poszczególnych kurkuminoidów w odniesieniu do
opublikowanych wcześniej danych dla aparatów hydrodynamicznych
 opracowanie metodyki rozdzielania o dużej elastyczności w stosunku do masy
nastrzykiwanego wyciągu – wysoka selektywność metody
 określenie dawek poszczególnych kurkuminoidów i całkowitego wyciągu wykazujących efekt
hamujący w stosunku do rozwoju nowotworu płuc (linia komórkowa A549)
 określenie dawek całkowitego wyciągu, które obniżą dawkowanie cisplatyny –
standardowego chemioterapeutyku o szeregu działań niepożądanych dla pacjenta
 przeprowadzenie analizy izobolograficznej poszczególnych kurkuminoidów potwierdziło
antagonizm działania poszczególnych kurkuminoidów względem siebie
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3.3. Optymalizacja warunków ekstrakcji, rozdzielania chromatograficznego oraz izolacja
alkaloidów indolowych z liści Polygonum tinctorium przy pomocy chromatografii
przeciwprądowej
Kolejnym związkiem pochodzenia naturalnego, którego izolację z materiału roślinnego – liści rdestu
barwierskiego (Polygonum tinctorium Ait) przeprowadziłam wykorzystując chromatografię
przeciwprądową CPC, jest alkaloid indolowy - indyrubina.
Niniejsze badania, szczególnie te dotyczące optymalizacji procesu ekstrakcji i rozdzielania
chromatograficznego wyciągu wpisują się w nurt przygotowań monografii tej rośliny do Farmakopei
Europejskiej, której członkiem jest mój opiekun naukowy –prof. Kazimierz Głowniak.
Podczas pobytu na stypendium naukowym w Japonii miałam możliwość obserwowania pól uprawnych
liści roślin zawierających indygo, jak również wzięcia udziału w procesie farbowania tkanin z ich
użyciem, gdyż w ten właśnie sposób rośliny te wykorzystywane są w przemyśle. Główny składnik
wyciągu – alkaloid indolowy indygo to charakterystyczny barwnik nadający kolor odzieży typu jeans.
Wiele lat później w wyciągach zawierających indygo zidentyfikowano indyrubinę – substancję o
zbliżonej budowie chemicznej i silnych przeciwnowotworowych właściwościach, nad której
zastosowaniem w lecznictwie trwają badania.
Charakterystyka gatunku i przetworu Indigo naturalis
Gatunek Polygonum tinctorium Ait. zawierający wymienione wyżej alkaloidy indolowe dorasta do ok.
80 cm wysokości. Charakteryzuje go występowanie łodyg o zwykle czerwonawym zabarwieniu, tępo
zakończonych pochwiastych liściach, różowych bądź czerwonych kwiatostanach w postaci gęstych
kłosów formujących wiechę i owocach w postaci błyszczącego orzeszka (Szweykowska, Szweykowski,
2003).
Z liści urzetu barwierskiego od lat otrzymuje się Indigo naturalis - ciemnoniebieski proszek stosowany
w krajach azjatyckich do barwienia tkanin (Stasiak et al., 2014). Tradycyjny sposób produkcji tego
barwnika rozpoczyna się powolnym suszeniem zebranych liści, które następnie fermentowane są
w wielkich kadziach przez okres ok. 2–3 miesięcy (Cardon, 2007; Bechtold, Mussak, 2009). Efektywność
procesu fermentacji liści zawierających indygo uwarunkowana jest właściwym, zasadowym pH,
zależnym od ilości dodawanych węglanów wapnia i magnezu w postaci pokruszonego wapienia, czasu
trwania procesu oraz zasadowego roztworu zawierającego sproszkowany węgiel drzewny (Briner,
Mieusset, 2011; Babcock, 2008).
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Poza trudnością utrzymania powtarzalności procesu wytwarzania proporcja blaszek liściowych do
ogonków liściowych, posiadających zdecydowanie mniejszą ilość alkaloidów, jest trudna do
standaryzacji, stąd też opracowanie monografii farmakopealnej i ujednolicenie tradycyjnych procedur
było bardzo trudnym zadaniem. Kolejnych trudności dostarcza samo indygo. To substancja bardzo
słabo rozpuszczająca się w większości dostępnych rozpuszczalników, a także rozkładająca się na
świetle, więc większość badań należy wykonywać ex temporae, co także ogranicza swobodę badań
analitycznych.
Działanie Indigo naturalis uwarunkowane jest obecnością kilku związków z grupy alkaloidów
indolowych. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują: indygo o ciemnoniebieskiej barwie oraz
indyrubina, nazywana karminowym cieniem indygo (Wang, 1983). Aby zachować cenne działanie
farmakologiczne, dla opisywanego przetworu opracowano w Farmakopei Chińskiej wymagania
dotyczące minimalnej zawartości obydwu związków. Wynoszą one odpowiednio nie mniej niż 2%
i 0,13%.
Zewnętrznie Indigo naturalis stosuje się na ból gardła, łuszczycę, owrzodzenia jamie ustnej, czy
zapalenie dziąseł ze względu na jego właściwości bakterio- i fungistatyczne (Li, 2002).
Bardzo ciekawym z farmakologicznego punktu widzenia związkiem jest indyrubina. W badaniach
wskazano, że ten związek wykazuje działanie przeciwnowotworowe dzięki hamowaniu syntezy DNA w
komórkach rakowych (Du, Ceng, 1981). Może ona przyłączyć się do nici DNA i zahamować syntezę
polmerazy DNA, prowadząc do zahamowania wzrostu komórek rakowych (Zhang et al., 1985).
Zauważono także, że wpływa regenerująco na komórki szpikowe u osób chorych na nowotwory (Wang
et al., 1984), stąd też wykorzystuje się ją w terapii białaczki szpikowej (Chinese Pharmacopoeia, 2005;
Li, 1997, Tang, Eisenbrand, 1992). Wykazano także, iż indyrubina wpływa na układ odpornościowy,
a przy długoterminowym stosowaniu wywołuje wzrost odporności komórkowej u pacjentów
z zaburzeniami immunologicznymi, jak również poprawia stan upośledzonej odporności humoralnej
(Wang, 1983).
Wyniki badań nad działaniem indyrubiny zainteresowały mnie na tyle, aby opracować metodę jej
izolacji z materiału roślinnego.

3.3.1. Optymalizacja procesu ekstrakcji Polygonum tinctorium [H2]
Pierwszym krokiem badawczym podjętym przeze mnie w analizie urzetu barwierskiego było
przeprowadzenie optymalizacji procesu ekstrakcji alkaloidów indolowych przy użyciu ekstrahentów
o mniejszej toksyczności [H2]. Farmakopea Chińska w monografii liści urzetu proponowała
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wykorzystanie toksycznego chloroformu z dodatkiem wodzianu chloralu do ekstrakcji alkaloidów
indolowych.
W moich badaniach, w myśl tendencji do wycofywania chloroformu z badań analitycznych, zamieniłam
sugerowany ekstrahent na dichlorometan z dodatkiem wodzianu chloralu, uzyskując nawet większy
odzysk indyrubiny, niż w sugerowanych wcześniej warunkach. Optymalizacja samego procesu
ekstrakcji sproszkowanych liści urzetu barwierskiego pozwoliła mi zasugerować trzydziestominutową
ekstrakcję w łaźni ultradźwiękowej w temperaturze 30 ºC jako najkorzystniejszą dla pozyskania
alkaloidów indolowych. Warto zaznaczyć, że zwiększenie temperatury w środowisku ekstrakcji do 50
ºC powodowało rozkład indygo o ok. 50%, a wydłużenie czasu ekstrakcji liści, także powodowało
spadek zawartości alkaloidów. Ekstrahowanie ponad 50 mg substancji roślinnej w 50 mL
rozpuszczalnika związane było z silnym ograniczeniem rozpuszczalności badanych alkaloidów
indolowych i skutkowało mniejszą efektywnością procesu ekstrakcji.

3.3.2. Dobór metodyki rozdzielania chromatograficznego
Opracowana przeze mnie metoda rozdzielania chromatograficznego wyciągu przy użyciu izokratycznej
mieszaniny metanol: woda (70:30 v/v) pozwoliła osiągnąć właściwą symetrię i czystość pików indygo i
indyrubiny podczas jedynie 20-minutowej analizy.
Dobór kompozycji układu dwufazowego prowadzony przed przystąpieniem do frakcjonowania wyciągu
wskazał na mieszaninę heptan: octan etylu: metanol: woda (6:1:6:1 v/v), opisaną wcześniej
w literaturze jako składowa układu Arizona (Berthod et al., 2005), jako na najbardziej korzystny układ.
Pompowany na kolumnę z prędkością 7 mL/min i przy liczbie rotacji kolumny: 1200 obr/ min umożliwił
otrzymanie indyrubiny w czystości powyżej 98% w 75-tej minucie. Było to znaczne skrócenie analizy
w porównaniu z opisaną wcześniej analizą prowadzoną na innym typie aparatu – HSCC, kiedy
to indyrubinę otrzymano po 400 minutach z innego wyciągu pochodzącego z rośliny Isatis tinctoria (Lu
et al., 2012) Wyizolowana indyrubina stanowiła aż ok. 80% całkowitej zawartości tego związku w
wyciągu, co uważam za duży sukces.

Do najważniejszych osiągnięć opisanych w publikacji H2 można zaliczyć:
 opracowanie warunków ekstrakcji liści z urzetu barwierskiego – stosunku substancji roślinnej
do ekstrahenta gwarantującej większą rozpuszczalność, temperatury ekstrakcji i czasu
ekstrakcji
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 zastąpienie dotychczas stosowanego chloroformu do ekstrakcji liści urzetu – mniej toksycznym
chlorkiem metylenu
 opracowanie metodyki rozdzielania chromatograficznego wyciągów z liści Polygonum
tinctorium dla chromatografii TLC i HPLC
 przedstawienie

metodyki

izolacji

indyrubiny

na

hydrostatycznych

aparatach

przeciwprądowych (znaczące skrócenie czasu frakcjonowania – z 400 do 75 min)

4. Najważniejsze osiągnięcia prowadzonych przeze mnie prac:
 opracowanie warunków rozdzielania chromatograficznego wybranych alkaloidów i związków
fenolowych przy pomocy odśrodkowego chromatografu podziałowego (CPC): dla korzeni maku
meksykańskiego (Argemone mexicana) [H3], dwóch gatunków berberysów (Berberis cretica
i Berberis siberica) [H1, H4.], rdestu barwierskiego (Polygonum tinctorium) [H2] i ostryżu długiego
(Curcuma longa) [H8].
Dobór odpowiednich parametrów rozdzielania pozwolił mi wyizolować następujące związki:
o

indyrubinę o udokumentowanych właściwościach przeciwnowotworowych [H2]

o

galantaminę – alkaloid izochinolinowy, inhibitor acetylocholinoesterazy o działaniu
prokognitywnym i przeciwotępiennym [H3]

o

magnoflorynę - alkaloid izochinolinowy o działaniu przeciwwirusowym, obniżającym
ciśnienie tętnicze i przeciwotępiennym [H6]

o

berberynę - alkaloid izochinolinowy o działaniu: żółciotwórczym, przeciwmalarycznym
i przeciwotępiennym [H4]

o

kurkuminoidy – kurkuminę, demetoksykurkuminę i bisdemetoksykurkuminę – związki
fenolowe z kłącza kurkumy długiej (Curcuma longa) o działaniu antyoksydacyjnym,
żółciotwórczym i przeciwnowotworowym [H8]

 stworzenie platformy opartej na sprzężeniu chromatografii TLC ze spektrometrem mas,
umożliwiającej identyfikację związków o potencjalnej aktywności hamującej rozwój zmian
otępiennych in vitro bez konieczności izolowania ich z mieszanin [H3]
 określenie właściwości przeciwotępiennych i przeciwamnestycznych magnofloryny w badaniach
in vivo po raz pierwszy dla tego alkaloidu [H6]
 opracowanie optymalnych warunków ekstrakcji dla wybranych alkaloidów i związków fenolowych
występujących w badanych wyciągach [H1, H2, H4]
 opracowanie optymalnych parametrów pracy spektrometru mas z chromatografem cieczowym
(LC-ESI-Q-TOF-MS) mających na celu zwiększenie odpowiedzi aparatu podczas oznaczania
alkaloidów

izochinolinowych

należących

do

4

grup:

alkaloidów

aporfinowych,
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benzylizochinolinowych, protoberberynowych i benzofenantrydynowych [H5] oraz związków
fenolowych w wyciągach z imbiru i berberysów [H1, H4, H7]
 odkrycie obecności galantaminy wśród innych związków alkaloidowych w wyciągach z maku
meksykańskiego, co pozwoliło uznać tę roślinę alternatywnie w stosunku do przebiśniegu, za
źródło tego cennego farmakologicznie związku stosowanego w terapii chorób otępiennych [H3].
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V.

Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych

a. działalność naukowo-badawcza przed uzyskaniem stopnia doktora
Swoją działalność naukową rozpoczęłam podczas studiów farmaceutycznych, aktywnie uczestnicząc
w pracach Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze Zarządzania i Ekonomiki Farmaceutycznej oraz
Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych
na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
W ramach prac naukowych koła farmakoekonomicznego prowadziłam badania ankietowe dotyczące
oczekiwań po studiach farmaceutycznych studentów farmacji, stażystów i opiekunów staży. Wyniki
niniejszych badań otrzymały wyróżnienie na I Ogólnopolskim Kongresie Naukowym Młodej Farmacji
w Warszawie (9-10.XII.2006). Wspólnie z pozostałymi członkami Koła Naukowego prowadziłam
badania dotyczące szeroko rozumianych udogodnień dla pacjenta, które zachęcały do korzystania z
usług apteki. Prowadzone dwukrotnie, pozwoliły uchwycić zmiany spowodowane koniecznością
stałego zabiegania o pacjenta wobec dużej konkurencji pomiędzy aptekami. Wyniki tych badań
zaprezentowałam na Sympozjum Kół Naukowych Akademii Medycznej w Lublinie (16.I.2006) w pracy
pt. „Programy lojalnościowe lubelskich aptek” (poster K 56).
Pracując pod opieką dr Michała Hajnosa w Kole Naukowym przy Katedrze Farmakognozji, poszerzałam
swoje umiejętności w zakresie różnych metod ekstrakcji substancji roślinnych oraz wysokosprawnej
chromatografii cieczowej HPLC. Zostałam włączona do projektu mającego na celu przeprowadzenie
analizy

stężenia

metabolitów

wtórnych

–alkaloidów

takich

jak

taksoidy:

paklitaksel

i 10-deacetylobakatyna III oraz flawonoidów: apigeniny, sciadopityzyny, izoginkgetyny i rutyny w gałązkach pochodzących z różnych populacji cisa pospolitego (Taxus baccata L.) pochodzących z
pięciu największych rezerwatów w regionie Sudetów. Otrzymane wyniki zaprezentowano na
międzynarodowej konferencji (poster K57). Badania rozpoczęte w Kole Naukowym przy Katedrze
Farmakognozji zostały włączone do pracy magisterskiej pt. „„Analiza zmienności metabolitów
wtórnych w populacjach cisa pospolitego (Taxus baccata L.) z wybranych stanowisk naturalnych
w Polsce” promowanej przez prof. Kazimierza Głowniaka i pisanej pod opieką dr n. farm. Michała
Hajnosa, którą obroniłam z wyróżnieniem we wrześniu 2006 roku.
Jeszcze w trakcie trwania studiów farmaceutycznych w ramach programu Socrates-Erasmus zostałam
oddelegowana na 5-cio miesięczny staż do Bonn na uniwersytet Friedrich-König Universität, gdzie
przebywałam pod opieką prof. Gabrieli König i dr Markusa Netta w Zakładzie Farmakognozji.
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Podczas pobytu uczestniczyłam w badaniach nad metabolitami wtórnymi bakterii z rodzaju
Myxobacteriae. Celem tych badań było obniżenie toksyczności produkowanych przez ów szczep
związków, np. fenylamidu A1 o działaniu inhibicyjnym w stosunku do odwrotnej transkryptazy wirusa
HIV-1, dzięki wprowadzaniu do kultur bakteryjnych fluorowanych pochodnych. Ponadto fenylamid A1
hamował wzrost komórek guza opornych na terapię kolchicyną, co umożliwiało jego wykorzystanie w
terapii chorób nowotworowych. Wyniki niniejszej pracy zaprezentowano na konferencji naukowej 5th
International Symposium on Chromatography of Natural Products 22 czerwca 2006r. w Lublinie w
pracy pod tytułem: „Towards the Generation of Novel Myxobacterial Metabolitem by PrecursorDirected Biosynthesis”.
W czasie trwania wymiany studenckiej poszerzałam swoje wiadomości teoretyczne oraz praktyczne
w zakresie metod ekstrakcyjnych, metod chromatograficznych (HPLC, TLC, GC, VLC), metod
spektroskopowych (NMR, MS), zasad tworzenia kultur bakteryjnych,

modyfikacji struktur

chemicznych, nowoczesnych metod biosyntezy związków chemicznych oraz ustalania struktury
związków chemicznych.
Po ukończeniu studiów i otrzymaniu prawa wykonywania zawodu farmaceuty jako słuchaczka Studium
Doktoranckiego przy Katedrze Farmakognozji zostałam zaproszona na półtoraroczny staż naukowy na
uniwersytet National and Kapodistrian University of Athens, w Grecji przez prof. A.L. Skaltsounisa. Tam,
otrzymawszy stypendium naukowe Ministerstwa Edukacji Grecji (IKY), prowadziłam badania do swojej
pracy doktorskiej, jak również brałam udział w innych projektach realizowanych wówczas
w laboratorium. Podczas pobytu w Atenach zajmowałam się wybranymi gatunkami roślin
pochodzącymi z Mongolii i Grecji (Berberis cretica, Berberis sibirica, Saussurea amara, Saussurea
involucrata, Urtica pilulifera, Iris dichotoma), ucząc się prowadzenia prac analitycznych
z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury.
Prowadzone badania nad wybranymi gatunkami krzewów berberysu zostały włączone do mojej pracy
doktorskiej. Na kartach rozprawy przedstawiłam wstępne wyniki walidacji metod ekstrakcyjnych
i separacyjnych, które umożliwiły otrzymanie ekstraktów bogatych w ciała czynne, pozbawionych
substancji balastowych, a także ograniczenie strat, jakie pojawiają się w trakcie obróbki materiału
roślinnego. Ponadto opisałam proces przygotowywania próbek do analizy - wstępne oczyszczanie
wyciągów na kolumnach jonowo-wymiennych (XAD4) oraz ich odtłuszczanie. Powyższe metody
pozwoliły pozbawić otrzymane ekstrakty cukrów oraz tłuszczów przeszkadzających w analizie
alkaloidów i obniżających aktywność farmakologiczną ekstraktów. Aplikacja zaproponowanych przeze
mnie metod nie spowodowała istotne zmniejszenie strat cennych substancji biologicznie aktywnych
(publikacja V6).
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W ramach prac badawczych przeprowadziłam dokładną analizę jakościową ciał czynnych
obydwu gatunków berberysów, stosując spektrometr mas z nowoczesnym analizatorem typu Orbitrap
o wysokiej czułości sprzężony z ultrasprawną chromatografią cieczową (UHPLC). W badaniach
uwzględniono ponadto zastosowanie UHPLC jako alternatywy dla HPLC. Wykorzystanie kolumn
o mniejszej średnicy ziaren pozwoliło otrzymać satysfakcjonujący rozdział chromatograficzny przy
skróceniu czasu trwania analizy z 75 minut do jedynie 8 minut. Porównanie obydwu metod znajduje
się na kartach rozprawy.
Ponadto z otrzymanych wyciągów obydwu gatunków berberysów izolowałam metabolity
wtórne, stosując kolumny wypełnione żelem krzemionkowym oraz żywicą typu Sephadex LH-20.
W

trakcie

analiz

separacyjnych

oczyściłam

dwa

nowe

związki

z

grupy

alkaloidów

bisbenzyloizochinolinowych – pochodne pakistanaminy występujące w postaci N-tlenków, otrzymałam
samą pakistanaminę, a także uzupełniłam brakujące w literaturze dane spektralne tej ostatniej.
Z berberysu kreteńskiego wyizolowałam 4-hydroksy-N-metyloprolinę, która może być markerem
stresu rośliny oraz kwas chlorogenowy.
Wyciąg z nadziemnych części berberysu kreteńskiego otrzymany przy pomocy ekstrakcji
płynem w stanie nadkrytycznym poddałam analizie GC-MS, identyfikując w nim ok. 20 związków,
z których głównymi składnikami są n-nonakozan (11,91%), kwas linolenowy (7,26%) oraz 6,10,14trimetylo-2-pentadekanon (5,85%).
Posiadane wyciągi z części nadziemnych berberysu kreteńskiego frakcjonowałam przy użyciu
techniki chromatografii przeciwprądowej (FCPC). Były to moje pierwsze próby pracy z niniejszą
techniką, niemniej z wykonanych rozdzieleń udało mi się otrzymać oczyszczoną korydynmetynę
i palmatynę.
Obecność wyżej wymienionych substancji potwierdzono technikami HPLC, HR-MS oraz 1D i 2D
NMR.
Kolejne pogłębiane przeze mnie zagadnienie, w trakcie prowadzenia badań do pracy
doktorskiej, dotyczyło określenia składu jakościowego fenolokwasów w obydwu gatunkach
berberysów, stosując techniki jedno- oraz dwuwymiarowej chromatografii cienkowarstwowej (1D i 2D
TLC) i wysokosprawnej chromatografii ciśnieniowej (HPLC), a także schemat pozyskania wolnych
i związanych kwasów fenolowych z materiału roślinnego metodą Świątka. Po raz pierwszy
potwierdziłam obecność 12 fenolokwasów w berberysie kreteńskim oraz 10 fenolokwasów
i 4 flawonoidów w berberysie syberyjskim. Określiłam całkowitą zawartość związków fenolowych,
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a wyniki badań związków fenolowych otrzymanych przy udziale chromatografii cienkowarstwowej
potwierdziłam analizą LC-MS otrzymanych frakcji.
Na kartach pracy doktorskiej przedstawiam ocenę właściwości antyoksydacyjnych ekstraktów
oraz frakcji z berberysu kreteńskiego i syberyjskiego, z zastosowaniem testu DPPH. Ponadto istotną
część rozprawy zajmują wyniki badań potwierdzających aktywność przeciwmalaryczną wyciągów
z berberysu kreteńskiego. Podczas pobytu w Atenach, we współpracy z laboratorium National Center
for Natural Products Research (USA) przebadałam wiele oczyszczonych frakcji oraz 2 wyizolowane
związki otrzymane z berberysu kreteńskiego pod kątem ich aktywności antymalarycznych.
W zależności od stopnia oczyszczenia próbek zaobserwowano znaczące różnice w aktywności
biologicznej, a frakcje bogate w berberynę oraz stereoizomery oksyakantyny skutecznie hamowały
rozwój zarodźca malarii. W przypadku berberysu syberyjskiego po raz pierwszy potwierdzono jego
aktywność przeciwko zarodźcowi malarii (Plasmodium falciparum).

Oprócz tematyki pracy doktorskiej, w ramach opieki naukowej nad studentką z Complutense
University of Madrid z Hiszpanii badałam kompozycję związków fenolowych w trzmielinie pospolitej
(Euonymus verrucosus) – krzewie powszechnie występującym w Polsce. Zestawienie dwuwymiarowej
chromatografii cienkowarstwowej z wysokosprawną chromatografią cieczową w analizie
fenolokwasów pozwoliło na zidentyfikowanie 9- ciu związków o umiarkowanym wpływie na całkowitą
zdolność działania antyoksydacyjnego wyciągu. Wyniki przedstawiłam w doniesieniu zjazdowym nr 54.

Pracę doktorską przygotowywałam będąc Słuchaczką Studium Doktoranckiego przez okres dwóch lat
(01.10.2007-30.09.2009) oraz po przejściu na etat asystenta w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji
z Pracownią Roślin Leczniczych od 01.10.2009r.

b. działalność naukowo-badawcza po uzyskaniu stopnia doktora
Zakres wykonywanej przeze mnie tematyki badawczej można podzielić na trzy obszary:
1) optymalizację procesu ekstrakcji oraz identyfikację aktywnych metabolitów
2) testy aktywności biologicznej in vitro oraz in vivo
3) izolację aktywnych metabolitów z materiału roślinnego z zastosowaniem chromatografii
przeciwprądowej
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Poza tematyką badawczą ujętą na kartach prac naukowych zgłaszanych do oceny osiągnięcia
naukowego, moje zainteresowania obejmują kolejne dwie grupy metabolitów roślinnych: saponiny
oraz terpeny.
Badania kasztanowca zwyczajnego (Aesculus hippocastanum)
Ważne miejsce w mojej pracy zawodowej zajmuje tematyka realizowana w trakcie przygotowań pracy
doktorskiej, której byłam promotorem pomocniczym, a dotyczącej badań nad wyciągami
z kasztanowca zwyczajnego (Aesculus hippocastanum) zawierającego w swoich wyciągach związki
z grupy saponin, polifenoli i kumaryn. Dla wyciągów z owoców i nasion kasztanowca opracowano
sposób izolacji escyny przy pomocy chromatografii przeciwprądowej (CPC). Ta ostatnia tematyka jest
przedmiotem zgłoszenia patentowego i stanowi alternatywę do prowadzonego dotychczas sposobu
precypitacyjnego.
Dzięki badaniom ilościowym i antyoksydacyjnym owoców i nasion kasztanowca analizowałam również
zmienność zawartości antyoksydantów i saponin w wyciągach z owocu kasztanowca zbieranych przez
cały okres wegetacyjny. Największa ilość związków z grupy escyny w wyciągach metanolowych
otrzymanych

przy

zastosowaniu

przyspieszonej

ekstrakcji

rozpuszczalnikiem

korelowała

z podwyższonym potencjałem antyoksydacyjnym wyciągów (publikacje O7 i O9).
Badania traganka mongolskiego (Astragalus mongholicus)
Badania nad efektywnością procesu ekstrakcji prowadzę także dla związków saponinowych
pochodzących z traganka mongolskiego (Astragalus mongholicus) we współpracy z Uniwersytetem
Przyrodniczym w Lublinie, w ramach prac do monografii farmakopealnej Farmakopei Europejskiej
z moim udziałem, prowadzonych przez prof. Kazimierza Głowniaka – członka Komisji Tradycyjnej
Medycyny Chińskiej przy sekretariacie EDQM. Cykl badań traganka prezentowany na licznych
konferencjach naukowych oraz w publikacji O11 pozwolił ocenić wpływ różnych technik ekstrakcyjnych
na odzysk astragalozydu IV z materiału roślinnego. Roślina ta posiada szerokie zastosowanie
w medycynie chińskiej, a swoimi właściwościami farmakologicznymi zbliżona jest, dzięki zawartości
astragalozydów – związków z grupy saponin, do korzenia żeń-szenia (Yesilada et al., 2005). Obecnie,
we współpracy z National University of Mongolia w Ułan Bator, w ramach realizacji projektu
badawczego przez Katedrę Chemii Fizycznej Uniwersytetu Marie-Curie w Lublinie prowadzę badania
nad aktywnością prokognitywną saponin – astragalozydów.
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Badania imbiru lekarskiego (Zingiber officinale)
Badania wpływu procesu ekstrakcji oraz obróbki termicznej na skład kłączy imbiru lekarskiego
wykonywane we współpracy z Katedrą Żywności i Żywienia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz
Katedrą Chemii Farmaceutycznej Tokushima Bunri University pozwolił mi zauważyć destrukcyjny
wpływ temperatury na metabolity wtórne z grupy terpenów i związków fenolowych występujące w
imbirze. Za najłagodniejsze techniki obróbki kulinarnej uznałam gotowanie i podgrzewanie w kuchni
mikrofalowej, niemniej świeży imbir cechowała obecność znacznie większej różnorodności (szczególnie
w grupie monoterpenów) i ilości metabolitów wtórnych (publikacja O3). Do łagodnych procesów
przetwarzania imbiru zaliczono także piklowanie. Imbir marynowany zachowywał znaczną część
związków obecnych w świeżym imbirze, a różowa odmiana imbiru marynowanego wykazała wyższość
nad żółtym rodzajem tego kłącza, pochodzącym ze starszych osobników (V1).
Przeprowadzone podczas pobytu w Japonii badania dotyczące zmian w składzie terpenowym
wyciągów z kłączy imbiru japońskiego pod wpływem procesu trawienia, pozwoliły zaobserwować
wpływ a-amylazy występującej w ślinie oraz pepsyny i kwasu solnego w odtworzonych warunkach
trawienia żołądkowego na struktury terpenów (publikacja O3). Ten bardzo ważny kierunek mojej pracy
naukowej, który wciąż rozwijam, pozwoli określić faktyczną kompozycję związków terpenowych
wchłanianą do organizmu z pożywienia, jak również pozwoli określić zmiany w aktywności tych
związków pod wpływem trawienia.
Analiza fitochemiczna i prowadzenie testów aktywności przeciwdepresyjnej wyciągów z imbiru
i kurkumy stanowią także tematykę realizowanego przeze mnie grantu Sonata finansowanego przez
Narodowe Centrum Nauki. Część otrzymanych wyników zostanie także wykorzystana w pracy
doktorskiej, której jestem promotorem pomocniczym.
Badania diet i produktów spożywczych
W badaniach ilościowych oraz jakościowych wyciągów posługuję się technikami chromatograficznymi
oraz spektroskopowymi (HPLC i LC-MS). Planuję tworzenie gradientów rozpuszczalników selektywnie
rozdzielających składniki wyciągów, a także dobieram warunki pracy spektrometru mas: przepływ
gazów, energie fragmentacji, wartości napięcia. Parametry te pozwalają na zwiększenie sprawności
i selektywności układu rozdzielającego, wydajną fragmentację i w konsekwencji - identyfikację ciał
czynnych. Znaczną ilość badań na temat wydajności ekstrakcji i kompozycji produktów spożywczych
(np. naparów z herbaty) oraz diet prowadzę we współpracy z Katedrą Żywności i Żywienia UM
w Lublinie. Dla tych materiałów opracowuję metodykę chromatograficzną oraz prowadzę identyfikację
głównych składników (publikacje O2, O10).
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Badania dyni zwyczajnej (Cucurbita pepo)
Współpracując z Zakładem Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie, opracowałam metodykę analizy LC-MS kompozycji wyciągów z nasion dyni stosowanych
do badań in vitro oraz in vivo na myszach zarażonych nicieniem Heligmosoides bakeri. Ekstrakty
w przeprowadzonych badaniach wykazały działanie inhibicyjne w stosunku do badanych pasożytów,
co potwierdziło tradycyjne zastosowanie pestek z dyni jako środków przeciwpasożytniczych (publikacja
nr O6).
Badania roślin stosowanych w tradycyjnej medycynie Kazachstanu
Współpracując z Katedrą Technologii Farmaceutycznej uniwersytetu Kazakh National Medical
University prowadzę badania jakościowe i ilościowe wyciągów stosowanych w tradycyjnej
medycynie Kazachstanu – tamtejszych gatunków berberysu, głogu występującego na tamtejszym
terenie, a także stolonów Cistanche spp.
Badania Erytrochiton brasiliensis
W ramach współpracy wewnątrzzakładowej prowadziłam badania jakościowe wyciągów
z Erytrochiton brasiliensis pozyskanych z różnych stanowisk w Europie, potwierdzając w nim zawartość
związków fenolowych i flawonoidów (publikacja O1).
Badania materiału biologicznego
Możliwość prowadzenia analiz na czułym i wysokorozdzielczym aparacie LC-MS dostępnym w Katedrze
Farmakognozji, mogę z wysoką czułością oznaczać leki w materiałach biologicznych. W pracy O5
z Katedrą Farmacji Stosowanej przeprowadziłam analizę ilościową pod kątem zawartości kofeiny
w osoczu oraz mózgu myszy po badaniach behawioralnych.
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VI.

Wykaz innych (nie wchodzących w skład osiągnięcia naukowego wymienionego w pkt I)
opublikowanych prac naukowych oraz wskaźniki dokonań naukowych

a. Pozostałe publikacje oryginalne

PUBLIKACJE Z BAZY JOURNAL CITATION REPORTS (JCR)
O1. Baj T.*, Kukuła-Koch W., Świątek Ł., Zielińska-Pisklak M., Adamska-Szewczyk A., Szymczyk D.,
Rajtar B., Polz-Dacewicz M., Skalicka-Woźniak K. Chemical profile, antioxidant activity and
cytotoxic effect of extract from leaves of Erythrochiton brasiliensis Nees & Mart. from different
regions of Europe. Open Chemistry 2017 vol. 15 nr 1 s. 380-388 (IF=1,027, MNiSW=14).

O2. Koch W.*, Kukuła-Koch W., Głowniak K. Catechin composition and antioxidant activity of black
teas in relation to brewing time. Journal of AOAC International 2017 vol. 100 nr 6 s. 1-6 (IF=0,962,
MNiSW=20,00)

O3. Dziedzic M.*, Powrózek T., Orłowska E., Koch W., Kukuła-Koch W., Gaweł K., BednarekSkublewska A., Małecka-Massalska T., Milanowski J., Petkowicz B., Solski J. Relationship between
microRNA-146a expression and plasma renalase levels in hemodialyzed patients. PLoS One 2017
vol. 12 nr 6 art. nr e0179218, s. 1-15 (IF=2,806, MNiSW=35,00).

O4. Widelski J.*, Kukuła-Koch W., Baj T., Kędzierski B., Fokialakis N., Magiatis P., Pożarowski P., Roliński
J., Graikou K., Chinou I., Skalicka-Woźniak K. Rare coumarins induce apoptosis, G1 cell block and
reduce RNA content in HL60 cells. Open Chemistry 2017 vol. 15 nr 1 s. 1-6 (IF=1,027,
MNiSW=20,00).

O5. Poleszak E.*, Szopa A., Wyska E., Kukuła-Koch W., Serefko A., Wośko S., Bogatko K., Wróbel A.,
Wlaź P. Caffeine augments the antidepressant-like activity of mianserin and agomelatine in forced
swim and tail suspension tests in mice. Pharmacological Reports 2016 vol. 68 nr 1 s. 56-61
(IF=2,587, MNiSW=25,00).

O6. Grzybek M.*, Kukuła-Koch W.*, Strachecka A., Jaworska A., Phiri A.M., Paleolog J., Tomczuk K.
Evaluation of anthelmintic activity and composition of pumpkin (Cucurbita pepo L.) seed extracts
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- in vitro and in vivo studies. International Journal of Molecular Sciences [online] 2016 vol. 17 nr 9
art. nr 1456, s. 1-21 (IF=3,226, MNiSW=30,00)

O7. Kędzierski B., Kukuła-Koch W.*, Widelski J., Głowniak K. Impact of harvest time of Aesculus
hippocastanum seeds on the composition, antioxidant capacity and total phenolic content.
Industrial Crops and Products 2016 vol. 86 s. 68-72 (IF=3,181, MNiSW=40,00).

O8. Koch W., Kukuła-Koch W.*, Dziedzic M., Głowniak K., Asakawa Y. Influence of thermal processing
and in vitrodigestion on the antioxidant potential of ginger and ginger containing products.
Natural Product Communications 2016 vol. 11 nr 8 s. 1153-1156 (IF=0,773, MNiSW=20,00).

O9. Kukuła-Koch W.*, Kędzierski B., Głowniak K. Influence of extrahent on antioxidant capacity
of Aesculus hippocastanum seeds. Natural Products Research 2015 vol. 29 nr 4 s. 370-373
(IF=1,057, MNiSW=20,00).

O10. Koch W., Baj T., Kukuła-Koch W., Marzec Z. Dietary intake of specific phenolic compounds and
their effect on the antioxidant activity of daily food rations. Open Chemistry 2015 vol. 13 nr 1 s.
869-876 (IF=1,207, MNiSW=14,00).

O11.

Kukuła-Koch W.*, Baj T., Sieniawska E., Koch W., Widelski J., Luchowska K., Kołodziej B.,

Głowniak K. Influence of extraction methods on the recovery of astragaloside IV from the roots of
Astragalus mongholicus in Soxhlet- and Twisselmann-type apparatus. Open Chemistry 2015 vol.
13 nr 1 s. 938-942 (IF=1,207, MNiSW=14,00).

O12. Kukuła-Koch W.*, Widelski J, Koch W., Głowniak K. HPLC, two-dimensional TLC determination
of phenolic content, and an in vitro perspective to antioxidant potential of Euonymus
verrucosus Scop. extracts. Acta Chromatographica 2015 vol. 27 nr 4 s. 743-754 (IF=0,550,
MNiSW=15,00)

O13. Kukuła-Koch W.*, Krystyna Skalicka-Woźniak, Elwira Sieniawska, Jarosław Widelski,
Otgonbataar Urjin, Paweł Głowniak. Comparative study on the volatiles' composition of Iris
dichotoma Pall. rhizome extracts. Farmacia 2014 vol. 62 nr 5 s. 874-881 (IF=1,005, MNiSW=15,00)

str. 53

Postępowanie habilitacyjne dr Wirginii Kukuły-Koch – Załącznik nr 2
__________________________________________________________________________________
O14. Kukula-Koch W.*, Głowniak K., Koch W., Kwiatkowski S. Optimization of temperature affected
extraction of indigo dye in the leaf extracts of Polygonum tinctorium Ait. cultivated in Poland preliminary studies. Acta Poloniae Pharmaceutica-Drug Research 2013 vol. 70 nr 3 s. 579-583
(IF=0,693, MNiSW=15).

O15.

Koch W.*, Kukuła-Koch W., Marzec Z., Marć D. Application of TLC method with video scanning

in estimation of daily dietary intake of specific flavonoids - preliminary studies. Acta Poloniae
Pharmaceutica 2013 vol. 70 nr 4 s. 611-620 (IF=0,693, MNiSW=15,00)

PRACE POGLĄDOWE
- w czasopismach z Impact Factor
R1. Jarząb A., Kukuła-Koch W.* Recent advances in obesity: the role of turmeric tuber and its
metabolites in the prophylaxis and therapeutical strategies. Current Medicinal Chemistry 2017
vol. 24 s. 1-17 (IF=3,249, MNiSW=35,00)
R2. Kukuła-Koch W.*, Sieniawska E., Widelski J., Urjin O., Głowniak K., Skalicka-Woźniak K. Major
secondary metabolites of Iris spp. Phytochemistry Reviews 2015 vol. 14 nr 1 s. 51-80 (IF=2,686,
MNiSW=40,00).

R3. Kędzierski B., Kukuła-Koch W., Głowniak K. Application of CPC and related methods for the
isolation of natural substances - a review. Acta Poloniae Pharmaceutica 2014 vol. 71 nr 2 s. 223227 (IF=0,737, MNiSW=15,00)

R4. Stasiak N., Kukuła-Koch W.*, Głowniak K. Modern industrial and pharmacological applications
of indigo dye and its derivatives - a review. Acta Poloniae Pharmaceutica 2014 vol. 71 nr 2 s.
215-221 (IF=0,737, MNiSW=15,00).

- w czasopismach bez Impact Factor
R5. Głowiak K., Kukuła-Koch W., Leciejewicz-Ziemecka E. Farmakopealne wymagania dla substancji
roślinnych stosowanych w tradycyjnej medycynie chińskiej (TCM). (Pharmacopoeia
requirements for herbal substances used in traditional Chinese medicine (TCM). Almanach
2016 vol. 11 nr 2 s. 53-57 (MNiSW=2,00).
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R6. Hodurek P., Kukuła-Koch W., Audo G. W polu odśrodkowym i w przeciwprądzie. Nowatorska,
tania i wydajna metoda czyszczenia substancji. Świat Przem. Farm. 2012 nr 2 s. 48-51 (MNiSW=0,00).

R7. Kukuła-Koch W.*, Koch W., Głowniak K. Novel extraction techniques towards the recovery of
plant derived secondary metabolites - a review. (Zastosowanie nowoczesnych technik
ekstrakcyjnych w izolacji roślinnych metabolitów wtórnych - praca przeglądowa.) Annales
UMCS Sectio DDD 2011 vol. 24 nr 1 s. 83-94 (MNiSW=9,00).

R8. Kukuła-Koch W.*, Aligiannis N., Skaltsounis A.L., Głowniak K. Zastosowanie kolumn
wypełnionych żywicą jonowymienną w preparatyce alkaloidów protoberberynowych w
ekstraktach z berberysu kreteńskiego (Berberis cretica). (Resin columns in analysis of
protoberberine alkaloids from different extracts of Cretan barberry (Berberis cretica).
Farmaceutyczny Przegląd Naukowy 2009 vol. 6 nr 12 s. 44-47 (MNiSW=4,00).

ROZDZIAŁY MONOGRAFII
M1. Kukuła-Koch W.*, Widelski J. Alkaloids. W: Pharmacognosy : fundamentals, applications and
strategy. Academic Press, 2017, s. 163-198 (MNiSW=5,00).

M2. Widelski J.*, Kukuła-Koch W. Psychoactive drugs. W: Pharmacognosy : fundamentals,
applications and strategy. Academic Press, 2017, s. 363-374 (MNiSW=5,00).

M3. Kukuła-Koch W.*, Koch W., Głowniak K. Zastosowanie substancji pochodzenia naturalnego w
kosmetologii. W: Wybrane zagadnienia edukacji zdrowotnej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego 2010, s. 145-173 (MNiSW=3,00).

PUBLIKACJE NAUKOWE SPOZA BAZY JRC
V1. Czernicka L., Kukuła-Koch W., Marzec Z. Analiza zawartości związków polifenolowych w imbirze
marynowanym (Quantitative analysis of phenolic compounds in different types of pickled
ginger). Problemy Higieny i Epidemiologii 2017 t. 98 nr 3 s. 240-244 (MNiSW=9,00)

V2. Koch W., Kukuła-Koch W., Marzec Z. Zastosowanie metody HPLC do oznaczania zawartości
kofeiny w racjach pokarmowych studentów (Application of HPLC method for determination of
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caffeine content in daily food rations of students). Problemy Higieny i Epidemiologii 2017 t. 98
nr 4 s. 411-414 (MNiSW=9,00)

V3. Widelski J., Kukuła-Koch W., Głowniak K. Łopian - odkrywany na nowo. Panacea Leki Ziołowe
2015 nr 1 s. 18-19 (MNiSW=0,00).

V4. Koch W., Kukuła-Koch W., Marzec Z., Jurek M. Influence of extraction conditions on the
recovery of the sum of phenolic compounds from daily food rations of students. Current Issues
of Pharmaceutical and Medical Sciences 2012 vol. 25 nr 3 s. 240-242 (MNiSW=7,00).

V5. Marzec Z., Koch W., Marzec A., Kukuła-Koch W. Total intake of zinc, manganese, copper,
vitamin C and phenols in students' daily food rations. (Całkowite pobranie cynku, manganu,
miedzi, witaminy C i fenoli z całodziennymi dietami studentów.) Annales UMCS Sectio DDD
2010 vol. 23 nr 4 s. 67-74 (MNiSW=9,00).

V6. Kukuła-Koch W.*, Aligiannis N., Skaltsounis A.L., Głowniak K. Herbal volatiles from Cretan
barberry (Berberis cretica) obtained by supercritical fluid extraction. (Analiza składu związków
lotnych w zielu berberysu kreteńskiego (Berberis cretica) metodą ekstrakcji z płynem w stanie
nadkrytycznym.) Annales UMCS Sectio DDD 2009 vol. 22 nr 4 s. 25-29 (MNiSW=9,00).

Łączna punktacja wszystkich pozostałych prac niewłączonych do cyklu habilitacyjnego:
IF = 29,410, MNiSW = 466 pkt
b. Wygłaszanie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych

Konferencje międzynarodowe:
i. Kukuła-Koch W.* Towards the fractionation of selected natural products by hydrostatic countercurrent chromatography. 24th International Symposium on Electro- and Liquid PhaseSeparation Techniques. "Chromatography in pharmacy and bioanalysis". Sopot, 10-13 września
2017. Abstr. s. 88.

ii. Kukuła-Koch W.* Hydrostatic counter - current chromatography in the purification of alkaloids,
saponins and phenolics of plant origin. International Conference on Supercritical Fluid
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Technologies and Applications: Supercritical fluids - the current state and outlook. Puławy, 20-21
pażdziernika 2016. Abstr. [b. pag.] 0-9.

iii.

Kukuła-Koch W.* Medicinal plants in the therapy of cardiovascular diseases – indications and
dangers. 2nd Lublin International Medical Congress, 11-12.12.2015r.

iv. Kukuła-Koch W.*, Ludwiczuk A., Umeyama A., Nagashima F., Asakawa Y. Comparative study on
volatile components of Zingiber officinale and its food products. 57th Symposium on the
Chemistry of Terpenes, Essential Oils and Aromatics (57TEAC). Saitama, 5-7 października 2013.
Abstr. s. 220-222.
v. Kukuła-Koch W Leki roślinne w terapii łuszczycy. Ist International Conference on Cosmetology,
Kielce 10 kwietnia 2010 r.

vi. Kukuła-Koch W.* Workshop: Plant derived natural products as sources of drugs in modern
pharmacotherapeutical strategies. International conference of pharmacy students: Be in
Progress 2. Lublin, 21-25 kwietnia 2016.

Konferencje krajowe
vii. Kukuła-Koch W.* Właściwości lecznicze cisów w świetle najnowszych badań. IV Krajowa
Konferencja Drzew Zimozielonych Pamięci Św. Jana Pawła II. Lublin, 8-9 kwietnia 2016.

c. Udzielone patenty międzynarodowe i krajowe

Zgłoszenia patentowe:
1. Sposób izolacji escyny z suchych ekstraktów roślinnych przy pomocy chromatografii
przeciwprądowej. Kędzierski B., Kukuła-Koch W., Głowniak K., Nr zgłoszenia P.417504
2. Sposób izolacji magnofloryny z suchego wyciągu z korzeni berberysu kreteńskiego. KukułaKoch W., Nr zgłoszenia P.419075
3. Zastosowanie medyczne magnofloryny, Kukuła-Koch W., Kruk-Słomka M., Biała G., Nr
zgłoszenia P.419074
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d. Współpraca naukowa

Współpraca z zagranicznymi jednostkami naukowymi:
1. Uniwersytet University of Athens, Department of Pharmacognosy and Natural Product
Chemistry (Grecja)– badania struktur chemicznych związków pochodzenia naturalnego, izolacja
i identyfikacja metabolitów roślinnych, optymalizacja metodyki ekstrakcji, oczyszczania próbek,
rozdzielania chromatograficznego w skali analitycznej, preparatywnej i przemysłowej.
Współpraca z m.in. prof. A.L. Skaltsounisem, prof. M. Halabalaki, prof. N. Aligiannisem,
dr. A. Angelisem, prof. N. Fokialakisem.
2. Uniwersytet Tokushima Bunri University, Department of Pharmacutical Chemistry (Japonia) – badania składu i działania biologicznego kłączy imbiru, roślin pochodzących z Nowej Kaledonii i
wybranych gatunków owadów Współpraca z prof. Y. Asakawą, prof. T. Kuzuharą,
prof. A. Umeyamą oraz prof. Y. Noma.
3. Uniwersytet Asfendiyarov Kazakh National Medical University, Almaty (Kazachstan) – badania
składu oraz potencjału biologicznego roślin stosowanych w tradycyjnej medycynie Kazachstanu.
Współpraca z prof. Z. Sakipovą
4. Uniwersytet Mongolian National University of Medical Sciences, Department of Medicinal
Chemistry, Pharmacognosy and Medicinal Technology (Mongolia). Współpraca w zakresie
badań kompozycji tradycyjnie stosowanych gatunków roślin mongolskich z dr D. Khurelbat
i dr O. Urjin.
5. Firma Unimark Remedies i instytut Immunocon Biotech, Bombaj (Indie) – współpraca w zakresie
badań przeciwłuszczycowych i przeciwnowotworowych wyciągów z kłączy kurkumy - dr S. Upadhyay.
6. Firma Armen Instrument (Francja) – współpraca z zakresu optymalizacji warunków
chromatograficznych dla chromatografu przeciwprądowego - G. Audo.
7. Uniwersytet University of Lisbon (Portugalia), Wydział Farmaceutyczny – współpraca w zakresie
badań fitochemicznych realizowana razem z wymianą studencką - prof. O Silva.
8. Tbilisi State Medical University, Department of Pharmacognosy, Tbilisi, (Gruzja), współpraca
z zakresu badań gruzińskich gatunków traganka z prof. A. Bakuridze, dr A. Bozhadze – realizacja
wspólnego grantu.
9. Azerbaijan Medical University (Azerbejdżan), MSc G. Gurbanov – analiza chromatograficzna
wyciągów z irysów.
10. Instytut National Centre for Natural Product Research, Oxford (USA) – współpraca w zakresie
badań antymalarycznych z dr S.I. Khan, dr. B. Tekwani i dr. M.R. Jacob
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11. Centre for Drug Research, Faculty of Pharmacy, uniwersytet University of Helsinki (Finlandia),
dr P. Tammela – współpraca z zakresu badań przeciwbakteryjnych wyciągów roślinnych

Współpraca z krajowymi jednostkami naukowymi
12. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – współpraca w zakresie:
a. badań biochemicznych materiału zwierzęcego (Katedra Anatomii i Histologii Zwierząt,
dr R. Szalak),
b. analizy składu przeciwnicieniowych ekstraktów z dyni (Zakład Parazytologii i Chorób
Inwazyjnych, dr M. Grzybek, dr hab. A. Strachecka)
c. rozdzielania chromatograficznego saponin przy zastosowaniu detektora ELSD (Katedra Roślin
Przemysłowych i Leczniczych, prof. B. Kołodziej, mgr K. Luchowska).
d. biotransformacji wyciągów i pojedynczych ciał czynnych (Pracownia Żywności Ekologicznej
Pochodzenia Roślinnego, prof. E. Solarska, dr hab. D. Szwajgier)
13. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Katedra Chemii Fizycznej – współpraca
w zakresie matematycznego modelowania (dr K. Stępnik).
14. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów – współpraca w zakresie analizy jakościowej
i ilościowej wyciągów z czeremchy, jak również w zakresie badań przeciwnowotworowych
wyizolowanych substancji pochodzenia roślinnego (dr K. Gaweł-Bęben).
15. Współpraca z Państwowym Zakładem Higieny w Warszawie w zakresie wykonywanej
bioautografii TLC celem określenia tożsamości najbardziej aktywnych metabolitów w wybranych
ekstraktach roślinnych (dr J. Solecka, mgr A. Rajnisz).
16. Współpraca z Instytutem Nowych Syntez w Puławach dotycząca wykorzystania ekstrakcji
nadkrytycznej do izolacji aktywnych metabolitów z wyciągów z imbiru (prof. dr hab. Edward Rój).

Współpraca międzyzakładowa w ramach jednostek
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
17. Katedra i Zakład Żywności i Żywienia – badania właściwości antyoksydacyjnych oraz tożsamości
związków z grupy polifenoli (HPLC, LC-MS) wstępujących w różnych gatunkach roślin, m.in. w
krzewie herbacianym, imbirze, kurkumie, berberysie (dr n. farm. W. Koch, mgr farm. L.
Czernicka)
18. Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką – badanie działania przeciwotępiennego i
przeciwdepresyjnego izolowanych metabolitów roślinnych – realizacja dwóch wspólnych
grantów (prof. dr hab. G. Biała, dr hab. M. Kruk-Słomka).
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19. Katedra

i

Zakład

Biochemii

i

Biologii

Molekularnej

-

określenie

aktywności

przeciwnowotworowej izolowanych związków z grupy związków fenolowych i alkaloidów (dr A.
Grabarska, A. Jarzab, dr E. Gumbarewicz, prof. A. Stepulak).
20. Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej badanie aktywności przeciwdrobnoustrojowych ekstraktów oraz izolowanych substancji,
bioautografia TLC (dr A. Grzegorczyk, dr M. Juda, prof. A. Malm).
21. Katedra i Zakład Wirusologii - określenie przeciwwirusowej aktywności wyciągów
otrzymywanych z ziół stosowanych w tradycyjnej medycynie Mongolii (dr Ł. Świątek).
22. Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej – badania składu jakościowego oraz ilościowego wyciągów
z roślin tradycyjnie stosowanych w medycynie Kazachstanu pod kątem ich zastosowania w
nowych formulacjach (prof. dr hab. E. Poleszak, dr n. farm. A. Szopa)
23. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej (dr n. farm. M. Dziedzic)

e. Udział w projektach badawczych

1. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (Sonata): Zastosowanie nowoczesnej
platformy chromatograficznej z biodetekcją: HPLC-DAD/MAO A/ESI-TOF-MS jako metody
skriningowej do oceny właściwości przeciwdepresyjnych związków pochodzenia naturalnego.
Numer projektu: UMO-2015/17/D/NZ7/00822. Funkcja: kierownik projektu. Lata realizacji:
2016-2018. Projekt wykonywany we współpracy z katedrą Department of Natural Products
Chemistry uniwersytetu University of Athens.

2. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (grant międzynarodowy:
polsko-turecki): Pozyskiwanie nowych związków naturalnych do terapii choroby Alzheimera.
Numer projektu: 4/POLTUR-1/2016. Funkcja: główny wykonawca. Lata realizacji: 2016-2018.
Kierownik projektu: dr hab. n. farm. Tomasz Mroczek. Projekt wykonywany we współpracy z
Medipol University of Istanbul, Turkey.

3. Projekt finansowany przez LAWP w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020: Oś Priorytetowa 3 Konkurencyjność
przedsiębiorstw, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Konkurs nr RPLU.03.07.00-IP.0106-001/16: Wdrożenie innowacyjnego produktu Recupero - FIT przez firmę Rekupera Health Sp.
z o.o. w miejscowości Piotrawin. Nr projektu: RPLU.03.07.00-06-0289/16. Funkcja: wykonawca.
Lata realizacji: 2017-2019.
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4. Projekt finansowany przez Ministerstwo MNiSW. Inkubator Innowacyjności: Badanie
właściwości neuroprotekcyjnych saponin triterpenowych (astragalozydów) pochodzenia
naturalnego, których efektem będzie znalezienie nowych substancji bioaktywnych o lepszej
biodostępności i tolerancji stosowanych w terapii chorób neurodegeneracyjnych. Nr projektu:
MNISW/2017/DIR/33/II+. Funkcja: główny wykonawca. Lata realizacji: 2016-2017.

5.

Projekt finansowany przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie w ramach zadania badawczego z
dotacji celowej na prowadzenie badań służących rozwojowi młodych naukowców oraz
uczestników studiów doktoranckich – MNiSW: Przeciwstarzeniowe właściwości wybranych
alkaloidów izochinolinowych. Nr projektu: MNmb 48. Funkcja: kierownik projektu. Lata
realizacji: 2013-2016.

6. Projekt finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polski w ramach
Polskiej Pomocy Rozwojowej 2015 (Nr projektu: 229/2015/PPR2015). Funkcja: kierownik
merytoryczny projektu Zbieractwo roślin leczniczych szansą rozwoju regionalnego rynku pracy
Gruzji we współpracy z Tbilisi State Medical University.

7. Od początku mojej pracy byłam wykonawcą w czterech projektach statutowych realizowanych
w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji

f.

Staże naukowe

Państwo Instytucja

Rodzaj
pobytu/ Zdobyte doświadczenie
Okres pobytu

Niemcy

Rheinische
Friedrich- Stypendium SocratesWilhelms University of Bonn Erasmus/
Instytutut
Biologii 27.03.2006-27.07.2006
Farmaceutycznej
Prof. Gabriele Konig

Zapoznanie
z
technikami
chromatograficznymi (HPLC, GC, TLC,
VLC), spektroskopowymi (NMR, MS),
ekstrakcyjnymi,
hodowli
kolonii
bakteryjnych

Grecja

National and Kapodistrian Staż naukowy/
University of Athens,
15.04.2007-30.09.2008
Katedra Chemii Produktów
Naturalnych
Prof. Leandros Skaltsounis

Nauka technik:
- ekstrakcji (SFE, SPE, ASE, MAE), separacji (CPC, HPLC)
- określania struktury (GC-MS, FTIR, LCMS, NMR) zw. naturalnych
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Grecja

National and Kapodistrian
University of Athens,
Katedra Chemii Związków
Naturalnych
Prof. Leandros Skaltsounis

Roczne
stypendium Izolacja (MPLC, CPC) oraz identyfikacja
greckiej
fundacji (LC-MS, NMR) związków z grupy
alkaloidów izochinolinowych
stypendialnej IKY/
01.10.2008-30.09.2009

Grecja

National and Kapodistrian
University of Athens,
Katedra Chemii Związków
Naturalnych
Prof. Leandros Skaltsounis

Stypendia Erasmus/
- 10.12-18.12.2009
- 26.02.-17.03.2010,
- 22.09-27.09.2010,
- 26.02-14.03.2011,
- 09.09-26.09.2012

Japonia

Tokushima Bunri University Staż po doktoracie/
Katedra
Chemii 08.04.2013-28.10.2013
Farmaceutycznej
Prof. Yoshinori Asakawa

- Prowadzenie hodowli kultur grzybów
Aspergillus niger do biotransformacji
- Analiza związków pochodzenia
naturalnego
z imbiru przy pomocy GC-MS
- Badania wpływu obróbki termicznej
oraz trawienia na ciała czynne kłączy
imbiru.

Grecja

National and Kapodistrian Pobyt naukowy
University of Athens,
28.08.2014-12.09.2014
Katedra Chemii Związków
Naturalnych
Prof. Leandros Skaltsounis

Podejmowana tematyka badawcza
dotyczyła:
- przygotowania wniosku grantowego
z zakresu projektów ITN (EJD), Marie
Curie
badania
właściwości
antyangiogennych
związków
naturalnych

Podejmowana tematyka badawcza
dotyczyła:
- identyfikacji związków fenolowych
w wyciągach
- oznaczenia właściwości biologicznych
związków pochodzenia naturalnego
z zastosowaniem bioautografii TLC, /
- izolacji substancji fenolowych
z mieszanin przy pomocy zależnego od
pH
trybu
chromatografii
przeciwprądowej
- badań skriningowych wyciągów
wykorzystywanych w tradycyjnej
medycynie greckiej i polskiej o
działaniu hamującym angiogenezę

g. Nagrody i stypendia


Nagroda indywidualna I stopnia, 2017 rok, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, nagroda
za osiągnięcia naukowe w roku 2016.



Nagroda indywidualna I stopnia, 2016 rok, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, nagroda
za osiągnięcia naukowe w roku 2015.



Nagroda indywidualna II stopnia, 2015 rok, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, nagroda
za osiągnięcia naukowe w roku 2014.

str. 62

Postępowanie habilitacyjne dr Wirginii Kukuły-Koch – Załącznik nr 2
__________________________________________________________________________________


Nagroda indywidualna II stopnia, 2014 rok, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, nagroda
za osiągnięcia naukowe w roku 2013.



Nagroda B+R JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (2016)



Stypendium z Funduszu Własnego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na realizację zadania
badawczego (2015/2016)



Wyróżnienie pracy doktorskiej w konkursie Hasco-Lek na najlepsze prace doktorskie
i magisterskie; Wrocław, kwiecień 2012



Wyróżnienie Rady Wydziału Farmaceutycznego za rozprawę doktorską pt.: ”Recovery,
phytochemical analysis, and biological activity of secondary metabolites coming from chosen
species of barberry (Berberis sp.) using modern isolation and separation techniques” – czerwiec
2010.



Dwie nagrody indywidualne –projakościowe od Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie za
osiągnięcia naukowe w latach 2015, 2017.



Ukończenie studiów na Wydziale Farmaceutycznym z wyróżnieniem – marzec 2007.



Stypendium uniwersytetu Tokushima Bunri University (Tokuszima, Japonia) na prowadzenie
badań naukowych po doktoracie przez okres siedmiu miesięcy (kwiecień-październik 2013).



Stypendia Erasmus na wyjazdy dla pracowników naukowych 10.12-18.12.2009, 26.02.17.03.2010, 22.09-27.09.2010, 26.02-14.03.2011, 09.09-26.09.2012 wykorzystane na wyjazd na
uniwersytet University of Athens w Grecji.



Stypendium naukowe na pracę badawczą przyznane przez IKY – Ministerstwo Edukacji i Spraw
Religijnych w Grecji na okres roku kalendarzowego: grudzień 2008-listopad 2009



Stypendium Socrates-Erasmus przyznane na okres jednego semestru - na wyjazd do Bonn na
Friedrich Koenig Universitaet – luty 2006.

h.

Udział w zespołach eksperckich i konkursowych

Od lutego 2012 jestem członkiem Grupy Eksperckiej Farmakognozji Komisji Farmakopei Polskiej
przy Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Środków Biobójczych w
Warszawie. Grupa ta zajmuje się harmonizacją kształtu Farmakopei Polskiej, bazując na Farmakopei
Europejskiej, jak również prowadzi badania naukowe mające na celu wprowadzanie monografii
narodowych. Jestem autorem tłumaczeń 24 monografii szczegółowych substancji roślinnych oraz
przygotowuję 3 monografie narodowe (Załącznik Nr 4).
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Ponadto od 2016 roku jestem czynnym członkiem trzech komisji wydziałowych: Wydziałowej
Komisji ds. Studiów Doktoranckich, Wydziałowej Komisji ds. Nostryfikacji Dyplomów oraz
Wydziałowego Zespołu Doradczego Dziekana ds. Organizacji Studiów Doktoranckich prowadzonych
w języku angielskim.

i.

Opieka naukowa nad studentami

1. Funkcja promotora
a. doświadczalnych prac magisterskich studentów farmacji (8 prac),
b. teoretycznych prac licencjackich studentów kosmetologii (4 prace)
c. Kopromotorstwo w dwóch przewodach doktorskich doktorantów z Asfendiyarov Kazakh
National Medical University, Almaty (Kazachstan)
2. Funkcja promotora pomocniczego w dwóch przewodach doktorskich, w tym w jednym
zamkniętym w 2016 roku (obrona z wyróżnieniem)
3. Funkcja opiekuna prac magisterskich studentów farmacji (3 prace)
4. Funkcja opiekuna studentów przyjeżdżających na wymianę naukową zza granicy (9 studentów)

j.

Recenzowanie publikacji oraz projektów

Począwszy od roku 2013 wykonałam 96 recenzji artykułów nadsyłanych do czasopism naukowych.
Na niniejszą liczbę składają się 72 recenzje artykułów nadesłanych do czasopism z listy filadelfijskiej
i 24 recenzje wysłane do czasopism zagranicznych spoza listy filadelfijskiej.

Zagraniczne

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Razem

7

8

9

9

34

5

72

3

6

10

3

2

24

11

15

19

37

7

96

czasopisma z IF
Zagraniczne
czasopisma bez IF
Razem

7

Wybrane zagraniczne czasopisma z listy filadelfijskiej:
Arabian Journal of Chemistry, Chemical papers, Current Pharmaceutical Biotechnology, Fitoterapia,
Food and Chemical Toxicology, Food Chemistry, Industrial Crops and Products, International Journal
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of Molecular Sciences, Journal of Food Composition and Analysis, Journal of Functional, Journal of
Pharmaceutical Analysis, Molecules, Pharmaceutical Biology, Phytochemistry Reviews (pełna lista
czasopism w Załączniku nr 4)

INNE RECENZJE:
- Recenzja projektu badawczo-wdrożeniowego zlecona przez: USDA, Stany Zjednoczone: Small
Business Innovation Research Program - SBIR 8.8 (Biofuels and Bioproducts) (luty 2017).
- Recenzja książki wydawanej przez wydawnictwo CRC Press/Taylor & Francis (2014)
- 9 recenzji prac magisterskich na kierunku Farmacja, 5 recenzji prac licencjackich na kierunku
Kosmetologia

VII.

BIBLIOMETRYCZNE PODSUMOWANIE OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH

Mój dorobek naukowo-badawczy obejmuje:


- 23 prace oryginalne i 4 prace przeglądowe posiadające Impact Factor



- 5 prac oryginalnych i 4 prace przeglądowe opublikowane w czasopismach nie posiadających
Impact Factor



- 4 prace popularno-naukowe



- 3 rozdziały w książkach – 2 o zasięgu międzynarodowym



- 57 prezentacji plakatowych: w tym 41 na konferencjach międzynarodowych



- 7 wygłoszonych referatów, w tym 6 na konferencjach międzynarodowych



- 3 zgłoszenia patentowe



Tłumaczenia monografii farmakopealnych substancji roślinnych do Farmakopei Polskiej



Sumaryczny Impact Factor publikacji według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie
z rokiem obublikowania wynosi 55,117 punktów, co stanowi 731 punktów MNiSW.



Łączna liczba cytowań publikacji według bazy Web of ScienceTM Core Collection: 83 (według bazy
Scopus: 86)



Łączna liczba cytowań (bez autocytowań) publikacji według bazy Web of ScienceTM Core
Collection: 75 (według bazy Scopus: 71).



Indeks Hirscha (h-index) według bazy Web of ScienceTM Core Collection: 5, według bazy Scopus: 4

Wirginia Kukuła-Koch
Lublin, dnia 22.02.2018
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