
Opracowanie nowych narzędzi umożliwiających zrozumienie procesu biosyntezy 

hiperycyny w Hypericum perforatum L. 

 

Streszczenie 

Hiperycyna jest fotodynamicznym, posiadającym ważne właściwości terapeutyczne, 

związkiem z grupy naftodiantronów, który jest akumulowany w ciemnych gruczołkach liści 

roślin niektórych gatunków rodzaju Hypericum. Tradycyjne, wieloletnie stosowanie ekstraktów 

z dziurawca (Hypericum perforatum L.) i innych gatunków Hypericum jako antydepresantów 

jest głównie spowodowane obecnością hiperycyny. Chociaż związek ten jest znany od 

wczesnych lat XIX stulecia, szlaki jego biosyntezy nie są wciąż w pełni wyjaśnione, co w 

znacznej mierze uniemożliwia zastosowanie narzędzi biotechnologicznych do poprawy 

produkcji hiperycyny w celu zaspokojenia potrzeb przemysłu farmaceutycznego. 

Przedstawiona rozprawa przedstawia prace zmierzające do uzyskania nowych narzędzi 

umożliwiających rozwiązanie przebiegu procesów biosyntetycznych.  

Ponieważ metoda analityczna umożliwiająca jednoczesne oznaczanie hiperycyny i jej 

prawdopodobnych prekursorów ma potencjalnie wielkie znaczenie dla wyjaśnienia przebiegu 

procesu biosyntezy tego związku, w pierwszej części rozprawy dokonano standaryzacji metody 

ilościowego oznaczania hiperycyny, jej możliwych prekursorów oraz nowo znalezionych 

pochodnych skyriny. Analizowane związki ekstrahowano z kultur komórkowych H. 

perforatum przy użyciu różnych rozpuszczalników (etanol, aceton, 80% metanol, octanu etylu 

i dwuchlorometan) a następnie poddawano ultrasprawnej chromatografii cieczowej (UPLC) i 

oznaczano przy użyciu detektorów UV (PDA) oraz fluorescencyjnego (FLR). Metabolity 

identyfikowano przy użyciu spektrometru mas QExactive sprzężonego z instrumentem UPLC. 

Umożliwiło to jednoczesne lościowe oznaczanie hiperycyny, pseudohiperycyny, 

protohiperycyny, protopseudohiperycyny, emodyny, skiryny, oksyskiryny, iridoskiryny, 

rubroskiryny i luteoskiryny. Stwierdzono, że zastosowanie odpowiedniego rozpuszczalnika do 

ekstrakcji oraz odpowiedniej metody detekcji miało kluczowe znaczenie w pomiarach 

zawartości badanych związków. 

Przeprowadzono także badania nad możliwością blokowania biosyntezy hiperycyny i 

powiązanych z nią związków przy użyciu glifosatu. Roślinki H. perforatum regenerowane z 



eksplantatów korzeniowych traktowano glifosatem w różnych stężeniach i zawartość 

metabolitów wtórnych analizowano stosując poprzednio opracowaną metodę. Stwierdzono, że 

subletalne stężenie glifosatu (5 μM) w pożywce istotnie obniżało zawartość naftodiantronów 

oraz ich prekursorów – emodyny i bisantronów – była. Biosynteza tych związków całkowicie 

wracała do normalnego poziomu poprzez usunięcie glifosatu. Inhibicja tego procesu przez 

glifosat oraz jego przywrócenie po usunięciu tego czynnika były skorelowane z tworzeniem 

ciemnych gruczołków będących organami syntetyzującym i akumulującym hyperycynę. 

Ustalono również związek między ekspresją niektórych genów i tworzeniem ciemnych 

gruczołków oraz/lub produkcją hiperycyny poprzez porównanie kultur kontrolnych, kultur 

traktowanych glifosatem oraz po usunięciu tego związku. Ekspresja genów syntetaz 

poliketydowych (HpPKS2 i HpOKS) oraz białek odpowiedzialnych za oksydacyjne wiązanie 

fenoli (HpPOCP2, HpPOCP1 i HpPOCP3) była obniżana przez traktowanie glifosatem, a 

następnie zwiększana do poziomu kontrolnego lub powyżej niego po usunięciu inhibitora. 

Umożliwiło to powiązanie tych genów z biosyntezą hiperycyny oraz tworzeniem ciemnych 

gruczołków. 

 


