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Wstęp
Królestwo roślin to jeden z ele-
mentów otaczającego nas 
świata. Rośliny są producen-
tem tlenu niezbędnego do 
życia oraz dostarczają surow-
ców stanowiących podstawo-
we składniki codziennej diety 
– w formie nieprzetworzonej 
(świeże owoce, warzywa) oraz 
przetworzonej  (przetwory do-
mowe lub otrzymywane prze-
mysłowo – soki, dżemy, mary-
naty i in.). Rośliny i ich części 
– kwiaty, owoce, nasiona, li-
ście, korzenie i in. to „fabryki” 
i „magazyny” przeróżnych sub-
stancji chemicznych o zróżni-
cowanych właściwościach bio-
logicznych. Oprócz substancji 
występujących we wszystkich 
roślinach, takich jak węglowo-
dany, białka, tłuszczów speł-
niających podstawowe funk-
cje fizjologiczne, niezbędne
do rozwoju, są obecne również 
w roślinach tzw. substancje 
metabolizmu wtórnego, jako 
wyniku m. in. specyficznych
procesów przystosowania się 
roślin do warunków środowi-
ska. To właśnie te substancje 
wtórne bardzo często charak-
teryzuje wysoka aktywność 
biologiczna, która decyduje 
o ich oraz roślin wykorzy-

staniu w lecznictwie czy też 
w przemyśle kosmetycznym. 
Rośliny oraz otrzymywane 
z nich ekstrakty służą do wy-
twarzania leków roślinnych, 
wykorzystywanych w fitote-
rapii i medycynie konwencjo-
nalnej. Rozwój badań nad le-
kiem syntetycznym miał swój 
początek w badaniach nad 
składem chemicznym roślin, 
a jeszcze wcześniej w ob-
serwacjach i doświadczeniu 
ujawniającym dobroczynny 
wpływ wyciągów z ziół na cho-
ry organizm. Te obserwacje 
owocowały powstawaniem 
w czasach starożytnych oraz 
w średniowieczu szeregu spi-
sów leczniczych roślin po-
cząwszy od hinduskiej Rigve-
dy (4500-1600 r p.n.e.) poprzez 
dzieło Dioskuridesa (I w n.e.) 
do Św. Hildegardy z Bingen (X 
w n.e.). Współcześnie dzieła te 
stanowią cenne źródła infor-
macji wyznaczające kierunki 
badań nad poszukiwaniem 
nowych leków pochodzenia 
roślinnego. Po syntezie pierw-
szych sulfonamidów w 1935 
roku, rozpoczęła się era che-
mioterapii. Wtedy zanotowa-
no spadek zainteresowania 
lekiem roślinnym w klasycznej 
postaci oraz znacznie ogra-

niczono badania nad lekami 
pochodzenia naturalnego. Po-
wstawały coraz to nowe, bar-
dziej skuteczne leki syntetycz-
ne. Jednak już w latach 50-tych 
XX wieku zaczęto zastanawiać 
się nad konsekwencjami ich 
stosowania, stwierdzając, że 
oprócz efektów leczniczych 
wywołują one liczne niepo-
żądane działania. Dlatego też 
coraz częściej, zarówno w pro-
filaktyce jak i w leczeniu pod-
stawowym sięga się do leku 
roślinnego, który po latach 
badań i rozwoju technologii 
przemysłowej, odpowiada ja-
kością i skutecznością lekowi 
syntetycznemu, nie powodu-
jąc niekorzystnych efektów 
ubocznych. Dyscypliną na-
ukową, która zajmuje się ba-
daniami roślin leczniczych jest 
farmakognozja. Jedną z dróg 
tych badań są poszukiwania 
w surowcach roślinnych no-
wych struktur chemicznych 
o interesującej aktywności 
biologicznej. W ciągu ostat-
nich kilkunastu lat wyizolowa-
no z roślin liczne związki far-
makologicznie czynne, z czego
ok. 400 znalazło zastosowanie 
w lecznictwie, w tym kilkana-
ście jest wykorzystywanych w 
onkologii (paklitaksel, winbla-

styna, winkrystyna i in.). Wie-
le z nich ze względu na braki 
surowca roślinnego lub szcze-
gólnie skomplikowaną meto-
dę izolację, jest dziś wytwa-
rzanych syntetycznie, jednak 
należy pamiętać, że ich pier-
wowzorami były naturalne 
substancje roślinne. Pojedyn-
cze związki chemiczne, bez-
pośrednio izolowane z roślin, 
lub ich analogi otrzymywane 
na drodze syntezy chemicznej, 
nie są klasyfikowane jako leki
roślinne. Lekiem roślinnym 
jest mieszanina różnorodnych 
grup związków chemicznych 
obecnych w surowcu roślin-
nym lub otrzymanym z niego 
wyciągu (ekstraktu) lub frakcji 
z wyciągu. Decyduje to o pod-
stawowej właściwości leku ro-
ślinnego jakim jest synergizm, 
tzn. współdziałanie w efektach 
farmakologicznych wszystkich 
grup związków. Ciągły rozwój 
badań nad lekiem roślinnym 
pokazuje również, że może 
on nie być tak bezpieczny 
jak wynika to z tradycji jego 
stosowania. Nowoczesne ba-
dania analityczne i diagno-
styczne ujawniają istnienie 
w niektórych ekstraktach ro-
ślinnych substancji szkodli-
wych np. wykazano, że obecne 
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w zielu glistnika jaskółcze ziele, 
surowcu wykorzystywanym 
w leczeniu schorzeń pęche-
rzyka żółciowego, alkaloidy 
mogą uszkadzać komórki wą-
trobowe, dlatego wycofuje się 
z lecznictwa ten surowiec. 

Analiza ekstraktów roślin-
nych przy pomocy metod 
chromatograficznych i spek-
troskopowych
Aby rośliny spełniały swoją 
rolę jako wartościowe składni-
ki pożywienia oraz mogły być 
wykorzystane jako surowiec 
do produkcji leków roślin-
nych, należy znać ich skład ja-
kościowy i ilościowy, w szcze-
gólności dotyczy to zawartych 
w nich związków aktywnych 
biologicznie. Ze względu na 
zróżnicowany charakter che-
miczny związków występują-
cych w roślinach, analiza ich 
składu jest skomplikowana. 
Obecnie najlepszą metodą 
analizy jakościowej i ilościo-
wej ekstraktów roślinnych jest 
chromatografia, w tym różne
jej techniki, często w połącze-
niu z metodami spektrosko-
powymi. Badania ekstraktów 
roślinnych to jedno z najwięk-
szych wyzwań chromatografii
[1,2].

Przedmiot badań
Zastosowanie metod chroma-
tograficznych i spektrosko-
powych zostanie omówione 
na przykładzie badań mono-
merycznych i dimerycznych 
pochodnych flawonoidowych
w roślinach o znaczeniu lecz-
niczym z podgromady Gym-
nospermae (Nagozalążkowe) 
(daglezja zielona, miłorząb 
japoński) [3-12] oraz związ-
ków salicylowych charakte-
rystycznych dla kory wierzby 

[13-16] (wierzba purpurowa). 
Biflawonoidy są uznawane za
markery chemataksonomicz-
ne wielu roślin z Gymnosper-
mae. Pomimo trwających już 
wiele lat prac nad identyfika-
cją flawonoidów w materiale
roślinnym, temat ten nadal 
pozostaje otwarty. Aktywność 
biologiczna dimerów flawo-
noidowych jest stosunkowo 
mało poznana, szczególnie na 
tle innych połączeń flawono-
idowych [12]. Wykazano m. in. 
interesującą aktywność p/wi-
rusową tych związków wobec 
wirusa opryszczki [3]. Z kolei 
monomeryczne pochodne 
flawonolowe charakteryzuje
wysoka aktywność antywol-
norodnikowa [3,14-16].
Ekstrakty z kory wierzby są od 
dawna znane jako leki roślin-
ne o działaniu przeciwzapal-
nym, przeciwreumatycznym, 
przeciwgorączkowym oraz 
przeciwbólowym [13-17]. Ob-
serwując właściwości tego su-
rowca oraz innych, bogatych 
w związki salicylowe (kwiaty 
wiązówki błotnej), już na po-
czątku XIX wieku (w latach 
1826-29) rozpoczęto badania 
nad naturalnymi związkami 
salicylowymi, które zaowoco-
wały w 1878 r. opracowaniem 
przez Feliksa Hoffmana, che-
mika zatrudnionego w firmie
Bayer, syntezą kwasu acetylo-
salicylowego o właściwościach 
przeciwzapalnych i przeciw-
bólowych. Związek ten został 
objęty patentem w 1899 r. i do 
dnia dzisiejszego jest znany 
pod nazwą aspiryna.
W krajach UE, ekstrakty z kory 
wierzb (Salix) są stosowane 
w leczeniu reumatyzmu, go-
rączki oraz bólu, włączając 
lekkie migreny [17-19].
W Farmakopei Europejskiej 

Rys. 1. Zawartość salicyny (oznaczona metodą HPLC) 
w wyciągach metanolowych z wierzby purpurowej S. pur-
purea  otrzymanych zużyciem różnych metod ekstrakcji
I. metanolem pod chłodnicą zwrotną (3x30 mL, 45 min. 

Temp 600C)
II. metanolem w płuczce ultradźwiękowej (3x10 mL, 10   

min, temp. pokojowa)
III. mieszaniną aceton-woda (80:20 v/v) w homogeniza-

torze (3x50 mL, 3 min, temp. pokojowa)
mieszaniną metanol-woda (50:50 v/v) w homogeniza-
torze (3x50 mL, 3 min, temp. pokojowa)
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[20] kory różnych gatunków 
wierzb (S. daphnoides S. fraglis, 
S. purpurea) wymieniane są 
jako surowce lecznicze, w któ-
rych zawartość salicyny jest 
nie niższa niż 1,5%.
Wśród lekarzy i farmaceutów 
dominuje pogląd, że leki ro-
ślinne o udokumentowanym 
klinicznie działaniu przeciw-
zapalnym i przeciwbólowym 
powinny być stosowane w le-
czeniu chorób reumatycznych 
przed konwencjonalnymi anal-
getykami (NLPZ) m. in. ze 
względu na brak działań 
ubocznych w obrębie prze-
wodu pokarmowego [17,19, 
21-23].

Przygotowanie próbki do 
analizy
Rola chromatografii w analizie
fitochemicznej zaczyna się już
na poziomie przygotowania 
próbki do analizy [24].

Substancje aktywne zawarte 
w roślinach często występują 
w zbyt małych ilościach, aby 
ujawnił się określony efekt 
terapeutyczny oraz aby ma-
teriał roślinny bezpośrednio 
mógł być poddany badaniom. 
W związku z tym dąży się do 
otrzymania, różnymi droga-
mi (różne metody ekstrakcji, 
zagęszczanie ekstraktów i in.) 
ekstraktów o wyższej niż 
w roślinie macierzystej za-
wartości związków czynnych 
a także o niższych stężeniach 
związków balastowych, które 
często utrudniają procedury 
analityczne. 
Ilość aktywnej biologicznie 
substancji w ekstrakcie zale-
ży od zastosowanej  metody 
ekstrakcji surowca roślinnego 
(rys. 1).  
Często, szczególnie w skali 
preparatywnej, w otrzyma-
nym ekstrakcie jest zbyt duża 
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liczba substancji, aby można 
było zanalizować je wszystkie 
w jednym kroku analitycznym. 
Dlatego ekstrakt  rozdziela się  
na frakcje zawierające po-
szczególne substancje, wyko-
rzystując preparatywną lub 
semipreparatywną chromato-
grafię cieczową [1,2]. W trakcie
procesu chromatograficznego
wyciek z kolumny, po przejściu 
przez detektor, jest zbierany 
w postaci frakcji o określonej 
objętości. Na podstawie otrzy-
manego chromatogramu TLC/
lub HPLC pojedynczej frakcji 
otrzymane frakcje o tym sa-
mym składzie jakościowym 
i/lub ilościowym łączy się ze 
sobą i poddaje kolejnym pro-
cesom oczyszczania lub sepa-
racji np. z użyciem LC/MS. Na 
rys. 2 przedstawiono przykła-
dowy preparatywny chroma-
togram HPLC mieszaniny fla-
wonoidów z ekstraktu z kory 
wierzby. 

Izolacja i identyfikacja
związków czynnych z mate-
riału roślinnego 
Wyodrębnianie pojedynczych 
związków rozpoczynamy od 
ich ekstrakcji z materiału ro-
ślinnego. W przypadku związ-
ków polarnych, początkowy 
etap procesu izolacji polega 
na usunięciu substancji ba-
lastowych (w zależności od 
rodzaju materiału roślinnego 
np. żywicy wosków i tłusz-
czów). W tym celu przeprowa-
dzamy ekstrakcję lipofilowym
rozpuszczalnikiem np. eterem 
naftowym a badane związki 
ekstrahujemy rozpuszczalni-
kiem polarnym. Procedura izo-
lacji związków z materiału ro-
ślinnego jest różna i zależy od 
wielu czynników: od zawar-
tości związku w roślinie/su-
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0

Rys. 2. Preparatywny chromatogram HPLC ekstraktu 
metanolowego z kory S. purpurea. prekolumna (125x4 
mm), żel krzemionkowy LiChroprepTM RP-18 (40-63 μm) 
i kolumna Lichrosorb RP-18 (250x110 mm 7μm). Elucja 
gradientowa (A-acetonitryl, B-woda) od 2% do 60% A 
w A+B (tG 150 min), detekcja UV przy λ=280 nm [24].

rowcu, od składu i charakteru 
chemicznego związków towa-
rzyszących a także od wypo-
sażenia laboratorium. Dlatego 
opracowywane w laborato-
riach naukowych procedury 
izolacyjne są dostosowane 
do rodzaju i charakteru che-
micznego matrycy roślinnej. 
W procedurach izolacyjnych 
są wykorzystywane różne 
techniki chromatograficzne
– preparatywna grawitacyj-
na i/lub średniociśnieniowa 
chromatografia kolumnowa,
preparatywna wysokospraw-
na chromatografia cieczowa
(HPLC) oraz preparatywna 
i analityczna TLC i/lub HPTLC. 
Coraz większą popularność 
zdobywa również technika 
ekstrakcji do fazy stałej. Proces 
izolacji związków z ekstrak-
tu roślinnego jest najczęściej 
procesem wieloetapowym 
a jego rezultatem jest wyod-
rębnienie w czystej postaci 
pojedynczych związków che-
micznych z różną wydajnością 
(od np. 1 mg do 20-30 mg). 
Izolacja związków z materia-
łu roślinnego jest procesem 

czasochłonnym, który może 
ulec skróceniu kiedy w labo-
ratorium jest dostępny zestaw 
HPLC-MS lub HPLC-NMR. Moż-
liwą wówczas staje się pełna 
identyfikacja poszczególnych
związków a także ustalenie 
ich struktur w jednym rozdzie-
leniu chromatograficznym.
Przystępując do pracy z ma-
teriałem roślinnym, którego 
skład chemiczny jest całkowi-
cie nieznany, badacz stoi przed 
dużym wyzwaniem. Otrzyma-
ne, w rezultacie opracowanej 
procedury izolacyjnej, w for-
mie bezpostaciowej czy kry-
stalicznej związki są poddawa-
ne dalszym badaniom w celu 
ustalenia ich struktury przy 
pomocy metod spektroskopo-
wych. O tym jak proces izolacji 
związków z matrycy roślinnej 
jest skomplikowany może 
świadczyć schemat wyodręb-
niania dwóch związków z me-
tanolowego ekstraktu z liści 
daglezji zielonej (schemat 1). 
Rosnąca głównie w Kanadzie 
i USA daglezja zielona -. Pseu-
dotsuga menziesii (Pinaceae) 
dostarcza drewna, cenione-

go w przemyśle meblarskim.
W Polsce pojedyncze okazy są 
spotykane w arboretach i ogro-
dach botanicznych. W materia-
le stanowiącym pozostałość 
z obróbki drewna poszukuje 
się cennych leczniczo meta-
bolitów wtórnych. 
Przykład izolacji i określania 
struktury związków pokazano 
na przykładzie opracowanej 
procedury izolacji związków 
aktywnych z ekstraktu z da-
glezji zielonej.
Etap I.  Usunięcie balastów 
– żywicy, tłuszczy i wosków 
– ekstrakcja w aparacie Soxh-
leta eterem naftowym
Etap II. Ekstrakcja związków 
flawonoidowych metanolem
(10 mL metanolu/1 g surow-
ca) i zagęszczenie wyciągu 
metanolowego pod zmniej-
szonym ciśnieniem do suchej 
masy
W badaniach strukturalnych 
związków naturalnych wyko-
rzystuje się przede wszystkim 
metody spektroskopowe, obok 
metod chromatograficznych,
przydatnych w potwierdza-
niu tożsamości związku wo-
bec wzorców a także w ana-
lizie produktów hydrolizy 
kwasowej (badania form gli-
kozydowych) oraz alkalicznej 
(badania form estrowych). Do 
metod spektroskopowych wy-
korzystywanych w fitochemii
należą spektroskopia w nad-
fiolecie (UV), w podczerwieni 
(IR), spektrometria masowa 
(różne techniki ESI, ATPCI, 
FAB, MALDI i in.) a także ma-
gnetyczny rezonans jądrowy, 
w tym widma 1H i 13C NMR. Dla 
badań związków naturalnych 
szczególne znaczenie miał 
rozwój technik spektrometrii 
mas oraz magnetycznego re-
zonansu jądrowego, w tym 
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technik homo- (1H-1H COSY, 
ROESY) i hetero- (HMBC, HSQC) 
korelacyjnych, co skutkowało 
możliwością określenia struk-
tury związków wydzielonych 
z materiału roślinnego nawet 
w niewielkich ilościach (około 
1 mg).  
Zgodnie z powyższym, struk-
tury dwóch wydzielonych 
z daglezji zielonej związków 
(schemat  1) określono w opar-
ciu o otrzymane widma UV, 
FAB-MS, NOE,  1H-1H COSY 
(rys. 3), ROESY (rys. 4) i HMBC. 
Z otrzymanych widm maso-
wych FAB-MS wynikało, że 
obydwa związki należą do gli-
kozydoestrów flawonolowych, 
prawdopodobnie pochodnych 
3-O-glukozydu kemferolu z 1 
lub 2 cząsteczkami kwasu fe-
nolowego [26], co potwierdziły 
wyniki analizy TLC produktów 
hydrolizy kwasowej i alkalicz-
nej. Wskazały one, że kwasem 
fenolowym budującym struk-
tury tych dwóch flawono-
idów jest kwas p-kumarowy. 
Miejsca wiązania reszt kwasu 
p-kumarowego w obydwu ba-
danych estrach 3-O-glukozy-
du kemferolu określono na 
podstawie obecności w wid-
mach HMBC sygnałów poza-
diagonalnych między C-9’’’ 
i C-6” a/e odpowiednio dla tili-
rozydu δC 166.8/δH 4,26-4,02, 
ditilirozydu δC 166.8/δH 

4,26-4,09, oraz pomiędzy 
C-9IV C-3” dla ditilirozydu δC 

166.8/δH 5,00. Na podstawie 
otrzymanych danych związki 
zidentyfikowano jako 3-O-(6”-
-O-(E) – p- kumaroilo) - ß-D 
– glukopiranozyd kemferolu 
((E)-tilirozyd) - związek 1  oraz  
3-O-(3”, 6”-di-O-(E) – p- kuma-
roilo) - ß-D – glukopiranozyd 
kemferolu (E)-ditilirozyd) - 
związek 2 (rys. 5). 

materiał roślinny (1 kg) wstępnie oczyszczony eterem naftowym
(aparat Soxhleta)

MeOH (1g/10ml)

ekstrakt  metanolowy 

odparowanie rozpuszczalnika

sucha pozostałość ekstraktu metanolowego

MeOH:H2O (1:1, v/v)

sucha pozostałość ekstraktów octanu etylu

odparowanie rozpuszczalnika

ekstrakty octanu etylu I-III

ekstrakcja octanem 
etylu 6x 300 ml

wyciąg wodno-metanolowy ekstraktu metanolowego (600 ml) 

MeOH

metanolowy roztwór suchej pozostałości

eluaty 24-36

preparatywna CC

kolumna poliamid (50 g , 23x3 cm)  MeOH:H2O (70:30, v/v),  100 eluatów

preparatywna CC

kolumna poliamid 5g 15x1.2 cm, 
BuOH-MeOH-H2O (3:1:1, v/v)

eluaty 6-10

związek 1

eluaty 67-92

eparatywna CC

kolumna sefadeks LH-20 25g 
50x1,5cm MeOH

eluaty 7-10

związek 2

Schemat 1. Procesy wyodręnienia dwóch związków z metanolowego ekstraktu z liści 
daglezji zielonej
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Obok wymienionych dwóch 
związków, w wyniku przepro-
wadzonej izolacji wydzielono 
jeszcze 10 połączeń flawono-
lowych, w tym 4 glikozydo-
estry flawonolowe, których
występowanie w świecie 
roślinnym jest tylko ograni-
czone do daglezji zielonej. 
Jakkolwiek przeprowadzone 
analizy HPTLC (rys. 6) wskazu-
ją, że mogą być one obecne 
również w igłach cedra atla-
skiego (daglezjozydy I, II, III, 
IV) [3] . 

Izolacja i identyfikacja nie-
znanego związku z ekstrak-
tu z kory wierzby, przy wy-
korzystaniu metody TLC
Przykładem uproszczonej pro-
cedury izolacji związku czyn-
nego z surowca roślinnego, 
w tym przypadku kory wierzby 
purpurowej, jest wyodrębnie-
nie pirokatechiny z ekstraktów 
eteru etylowego hydrolizatów 
alkalicznych i kwasowych su-
rowego ekstraktu metanolo-
wego. Na chromatogramach 
TLC ekstraktów eterowych 

Rys. 3. Widmo 1H- 1H COSY (E)-ditilirozydu

Rys.4. Widmo ROESY (E)-ditilirozydu

HO

OH

O

OH O

O

O

OH

OH
OR

OR1

Rys. 5. wzór (E)- tilirozydu  (R1 – kwas trans-p-kuma-
rowy, R – H) (E)-ditilirozydu (R1=R – kwas trans-p-ku-
marowy)

z kory wierzby obserwowano 
w świetle lampy UV przy dłu-
gości fali λ=254 nm. plamkę 
o niebieskiej fluorescencji
niezidentyfikowanej substan-
cji, która pod wpływem od-
czynnika derywatyzującego 
(zdwuazowany kwas sulfani-
lowy) wybarwiała się nietrwa-
le, na kolor brunatno-czerwo-
ny. Związek wyodrębniono 
metodą preparatywnej TLC 
przeprowadzonej na płytkach 
diolowych (płytki HPLTC DIOL 
10x10, Merck) z wykorzysta-
niem techniki MGD (Multi-
ple Gradient Development) 
[1,2,27]. Strukturę związku 
określano przy pomocy wy-
branych metod spektroskopo-
wych -  widm UV, EI-MS (rys.6 
A), 1H-NMR, 13C NMR. Badanym 
związkiem okazała się piroka-
techina (rys. 7 B) [24].
Występowanie pirokatechiny 
– związku o działaniu kan-
cerogennym i genotoksycz-
nym [28,29,30], potwierdzo-
no z użyciem opracowanych 
metod TLC i HPLC w innych 
gatunkach wierzb (rys. 8). 
Szczególnie wysokie stężenia 
pirokatechiny obserwowano 

w surowcu zbieranym z plan-
tacji mechanicznie (S. daph-
noides, rys.8), co sugeruje, że 
związek może być składnikiem 
ligniny, warstwy leżącej głę-
biej pozą korą, w rozumieniu 
farmakognostycznym tego 
surowca. Stwarza to dodatko-
we zagrożenie w przypadku 
surowca jaki proponuje Far-
makopea Europejska, którym 
są 1-roczne pędy wierzby. 
Uważa się, że  pirokatechina 
w warunkach zasadowych po-
wstaje w wyniku częściowego 
rozpadu związków salicylo-
wych [24,31]. Dlatego wyda-
je się zasadne monitorowa-
nie zawartości tego związku 
w materiale roślinnym służą-
cym do produkcji leków roślin-
nych (Pyrosal, Pyroaktin, liczne 
mieszanki ziołowe o działaniu 
p/przeziębieniowym). 

Temat został zaprezentow-
any w postaci referatu na 
Ogólnopolskim sympozjum 
„Nauka i przemysł – metody 
spektroskopowe w praktyce, 
nowe wyzwania i możliwości” 
(UMCS, 8-10 VI 2010 r.)   
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Część druga artykułu, która opublikowana będzie w numerze 1/2011 LAB, zawiera 
następujące rozdziały:

• Jakościowa i ilościowa analiza związków aktywnych farmakologicznie przy pomocy metod 
chromatograficznych

• Wykorzystanie chromatografii cieczowej do określania składu chemicznego ekstraktów
roślinnych

• Wykorzystanie analitycznej TLC /HPTLC do analiz fitochemicznych
• Wykorzystanie wysokociśnieniowej chromatografii planarnej (OPLC) do ilościowego 
   oznaczenia salicyny w ekstraktach z kory wierzby 
• Analiza jakościowa ilościowa ekstraktów roślinnych z użyciem HPLC
• Sprzężenie HPLC/MS/UV
• Dwuwymiarowa chromatografia cieczowa

Rys. 6.  Densytogramy flawonoidów z ekstraktów metanolowych A.Pseudotsuga menziesi, B-Cedrus atlantica, C-Ce-
drus atlantica „Glauca” : 1-hyperozyd, 2- astragalina, 3-(E) – tilirozyd, 4-(E) – ditilirozyd, 5-daglezjoyd I, 6-daglez-
joyd II, 7-daglezjozyd III, 8-daglezjozyd IV, 9,10 – nieznane związki. Faza stacjonarna – modyfikowany żel krzemi-
onkowy Diol254S, dwustopniowy gradient MGD: I stopień – octan etylu-chloroform (10:90 v/v), II stopień – octan 
etylu – chloroform (70:30 v/v), detekcja UV λ-366 nm [3]

Rys. 7. A Widmo EI-MS pirokatechiny, B Wzór pirokatechiny Rys. 8. Zawartość pirokatechimy [mg/g materiału 
roślinnego] w ekstraktach eterowych hydrolizatu 
alkalicznego (Kz) oraz kwasowego (KK)
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