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Кроз векове, биљни лекови имају огроман значај у профилкаси и терапији.  У савремено 

доба, истовремено са синтетичким, сваке године се у научној медицини и фармацији 

јављају и многобројни нови биљни лекови. Употреба лековитог биља као терапијског и 

профилактичког средства има у нашем народу богату, дугу и непрекинуту традицију. О 

томе сведоче многобројни  записи, као  што су: „Ходошки кодекс“, „Хиландарски 

медицински кодекс број 517“ и други [1]. 

 Биљне врсте отровних, лековитих и халуциногених особина које садрже базна, 

најчешће хетероциклична једињења названа алкалоидима, према изразу alkali-like 

(сличан алкалијама) познате су од давнина многим цивилизацијама. Већина припрада 

фамилијама Papaveraceae, Papilonaceae, Apocyanaceae, Solanaceae, Rubiaceae, 

Ranunculaceae, Compositae, Berveridaceae и Podalyricae [2]. 

 Алкалоди су веома ретко присутни у бактеријама, гљивама, маховинама и 

папратима. Ретко се налазе и у голосеменицама, али су широко заступљени у 

скривеносеменицама. Потврђено је да 10-15 % скривеносеменица синтетише алкалоиде. 

Познато је да различити делови исте биљке садрже различиту количину алкалоида. Као 

извор дрога користе се они делови у којима је концентрација алкалоида највећа, али у 

неким случајевима и они делови чије прикупљање не оштећује биљку. Од биљне врсте 

зависи који биљни орган садржи највећу количину алкалоида. Нека правилност у 

акумулацији није утврђена. Постоје и примери да поједини делови биљке не садрже 

алкалоиде који су присутни у другим органима (семе мака и листови хининовца не 

садрже алкалоиде) [3]. 

 Chelidonium majus (руса) је позната алкалоидна биљна врста чија су лековита 

својства била позната још старим Римљанима. Употреба ове биљке у лечењу различитих 

обољења је предмет многих научних истраживања. До сада је из ове биљке изоловано око 

20 алкалоида у чистом стању, одређена им је хемијска структура, а некима од њих и 

биолошка активност. Од најважнијих алкалоида изузетно фармаколошко дејство показује 

хелидонин. Поред хелидонина фармаколошки значај имају и други алкалоиди као што су 

хелеретрин и сангвинарин [4]. 
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 Имајући у виду напред наведено циљ овог мастер рада био је: 

 прикупљање биљне врсте C. majus, 

  припрема биљног метеријала за екстракцију, 

 екстракција метанолом,   

 танкослојна (ТЛЦ) и хроматографија под високим притиском (ХПЛЦ) 

добијених екстраката, 

 раздвајање састојака екстраката применом танкослојне препаративне 

хроматографије и 

  идентификација компонената фракција на основу ретнционих времена 

(Рт) и ултраљубичастих спектара (УВ) њихових ХПЛЦ хроматограма. 
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2. Теоријски основи 
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2.1 Морфолошке карактеристике русе  

 Papaveracea  представља фамилију биљака која је широко распpoстрањена на 

северној хемисфери Земље, нарочито у источној Азији и северозападној Америци 

(субфамилије Hypecoideae и Papaveroideae), као и у северној Африци (субфамилија 

Fumarioideae). Фамилија Papaveracea броји више од 800 врста при чему је у 

северозападној Европи присустно само  тридест три. Седам  од четердест два рода је 

подељено на две субфамилије: Papaveroideae и Fumarioideae [5]. 

 Руса (C.majus) припада породици макова (Papaveracea , субфамилији Papaveracea, 

и распрострањена је широм света. Може се наћи у Европи, Азији, северозападној Африци 

и Северној Америци. На територији Републике Србије широко је распрострањена биљка. 

Руса се среће свуда од низија до планинских крајева. Расте као коров поред путева и 

ограда, на рушевинама, уз потоке и реке, на стенама, насипима, запуштеним местима, тј. 

свуда где се распадају органске материје [7]. 

 Назив C.majus потиче од грчке речи Chelidon (χελιδον), што значи ласта. Сматрало 

се да се ова биљка јавља када ласте долазе, а нестаје када оне одлазе. Најпознатија 

народна имена ове биљке јесу: руса, росопас, лишајница, лишавица, змијино млеко, 

ластавичина суза, трава од жутице, жута трава [8]. 
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Слика 1. Изглед C. majus-а [9]. 

  

 Вишегодишња је зељаста биљка са разгранатим кореном, затворене мрке боје, 

висине 30 – 100 cm. Стабло је усправно, разгранато, округло, покривено стрчећим 

длакама, ретко је голо (слике 1 и 2).  Вршни листови су највећи, трорежњавити и 

неједнако назубљени; на лицу зелене а на наличју сивозелене боје и покривени расутим 

длакама. Цветови су двополни, актиноорфни, гуписани у штитасте цвасти (слика 3). 

Чашица од два листића жутезелене боје брзо опадају. Плод је махунаста чаура, дугачка 

3-5 cm. (слика 4). Семе је јајолико, црно, сјајно, рупичасто мрежасто [8]. 
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Слика 2. C. majus [10]. 

 

Слика 3. Цвет C. majus [11]. 
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Слика 4. Изглед махуна C. majus [12]. 

 Биљка је препознатљива по млечно жутом соку (слика 5) који се налази у свим 

деловима биљке, укључујући и корен (слика 6) у коме се налази велики број алкалоида, 

захваљујући којима ова биљка поседује широки опсег фармаколошке активности [6]. 

 

Слика 5. Изглед оштећеног корена C. majus [13]. 
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Слика 6. Изглед корена C. majus [14]. 

2.2. Хемијски састав 

 Надземни део биљке (лат. herba) C. majus-а  користи се као дрога јер садржи 

комплекс алкалоида.  

2.2.1. Алкалоиди 

 Алкалоиди представљају специфичне састојке биљака, продукте њиховог 

секундарног метаболизма. Поседују изузетну фармаколошку активност. Због тога се 

велики број дрога које садрже алкалоде користе као лекови, али су исто тако узрок 

отровности неких биљака.  Данас, се биљке углавном користе искључиво као сировина 

за екстракцију алкалоида, док се веома ретко користе у облику галенских препарата [3]. 

 Процењује се да биљке продуктују преко 12 000 различитих аклаоида са широким 

спректром фармаколошких активности. Они спадају у најпотентније терапеутике 

природног порекла, и често показују значајне резултате у лечењу различитих болести и 

стања, како код човека, тако и код животиња [7]. Посматрано с ботаничког, биохемијског, 

хемијског и фармаколошког аспекта, алкалоиди представљају разноврсну групу 

секундарних метаболита. Могу се применити различити системи њихове класификације. 
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Најчешће се примењује метод класификације на бази хетероциклуса с азотом који 

представља основу молекула алкалоида (слика 7). Овакав систем класификације је 

делимично повезан и с њиховом биосинтезом, јер хетероциклични азот потиче од 

одговарајућих аминокиселина [3]. 

    

Фуран Пиролидин Пиридин Индол 

 

   

Изохинолин Хинолин β -карболин 

 

Слика 7.  Хетероциклични системи заступљени у структури алкалоида [3]. 

 

 Изохинолински алкалоиди у свом хетероцикличном прстену поседују азот и до 

сада је идентификовано преко 400 различитих алкалоида ове врсте. Ови алкалоиди 

представљају главне секундарне метаболите C. majus – а, где је идентификовано више од 

30 алкалоида. Могу се поделити на алкалоиде са протопинском (протопин и деривати), 

протоберберинском (берберин и коптизин) и бензофенатридинском структуром 

(хелидонин, хомохелидонин, хелеритрин, сангвинарин и њихови деривати) (слика 8) [6]. 
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Хелидонин Стилопин 

  

Протопин Коптизин 

  

Сангвинарин Хелеретрин 

 

Слика 8. Хемијске структуре изохинолинских алкалоида [6]. 

 Хелидонин, берберин и коптизин су главни алкалоиди у надземном делу биљке, 

док су сангвинарин и хелеретрин доминантни у корену. Релативна концентрација као и 

дистрибуција ових једињења зависи од неколико фактора, као што су поднебље у коме 

биљка расте, састав минерала и осталих нутријената у земљишту и годишњих доба. 

Према  неким ауторима типичан садржај алкалоида у надземном делу креће се од 0,5 до 

1,5% (w/w) док су Suchomelová и колеге забележили и до 8%  (w/w) алкалоида у 

метанолном екстракту корена C. majus – а. Током целокупног периода вегетације у биљци 

је константно присутан коптизин, док састав осталих компонената варира током развоја 

биљке. Поред алкалоида, биљка садржи флавоноиде, сапонине, витамине, минералне 
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елементе, стероле, киселине и њихове деривате. Од алифатичних и ароматичних 

киселина најзаступљеније су хелидонинска, ћилибарна , лимунска, никотинска  и 

кафеинска (кафена) киселина (слика 9) [6]. 

  

   

Хелидонинска киселина Ћилибарна киселина Лимунска киселина 

 

  

Никотинска киселина Кафеинска киселина 

 

Слика 9. Структуре ароматичних и алифатичних кислеина присутних у биљци C. Majus 

[6]. 

 Присутне су и мање количине фитостерола (спинастерол и ергостерол), алкохола 

(1-хексакозанол, хелидониол, нонакозанол), флавоноида (рутин, кверцетин) холина,  

тирамина, хистамина и сапонозида (слика 10). У корену и надземном делу биљке 

идентификовано је 24 есенцијалних микро-  и макроелемената: Al, As, B, Ba, Ca, Cd, Co, 

Cr, Cu, Fe, Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Ti, V и Zn [6]. 
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Кверцетин Тирамин 

  

Хистамин Хексакозанол 

 

HO
H

H

H

H
H

 

Рутин α - спинастерол 

 

Слика 10. Хемијска структура осталих једињења у биљци C. majus [6] 

2.3. Употреба у традиционалној медицини 

 Chelidonium majus је због свог терапеутског потенцијала широко примењиван у 

европској и америчкој фитотерапији, традиционалној кинеској и иранској, као и у 
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медицини на нашим просторима. Захваљујући богатом садржају алкалоида и бројним 

биолошким својствима, има примене у лечењу широког спектра болести [6]. 

 Користи се за лечење јетре, слезине, црева, реуматских болести, плућних болести, 

срчаних тегоба, неуроза и депресије, инфекција уринарног тракта, за уклањање катаркате, 

као  спазмолитик и  за лечење туберкулозе. У Немачкој улази у неколико ОТЦ препарата 

(енг. over the counter, лекови који се издају без лекарског рецепта) са холеретичким 

ефектом, док се у Србији етанолни екстракт надземног дела биљке налази као саставни 

део Ibergast® раствора за оралну употребу у терапији иритабилног колона и диспепсије. 

Свежи сок се користи локално за уклањање брадавица и лечење вирусних и гљивичних 

инфекција коже. Веома је значајна употреба чаја и тинкутуре у третману различитих 

малигнитета [6]. 

2.4. Биолошка активност 

 Захваљујући великом броју активних принципа, пре свега изохинолинских 

алкалоида, који су присутни у свим деловима биљке C. majus поседује фармаколошке 

активности, које су предмет бројних истраживања in vitro и in vivo,као и клиничких 

студија [6]. 

 

Слика 11. Фармаколошке активности биљне врсте C. majus [6]. 
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 2.4.1. Антибактеријска активност 

  In  vitro студије су показале да екстракт  C. majus-а показује снажну 

антибактеријску активност против Streptoccus mutans, а ефекат је био повезан са 

садржајем хелеритина. Доказана је и антимикробна активност етанолног екстракта 

корена C. majus-а  против Bacillus cereus, Candida albinanac и Salmonella eneterdituudis 

[10]. Експрериментално је доказано да алкалоиди из надземног дела биљке                            

( 8-хидроксидихидросангвинарин, дихидросангвинарин (слика 12), дихидрохелеретрин и 

8-хидроскидихидрохелеретрин (слика 13), имају антибактеријски ефекат према 

метицилин-резистентном Staphylococcus aureus [6]. 

  

 

R1 = OН     8-хидроксидихидросангвинарин 

R1 = Н        дихидросангвинарин 

 

 

Слика 12. Структуре деривата сангвинарина 

 

 

R1 = OН     8-хидроксидихидрохелеритрин 

R1 = H       дихидрохелеритрин 

 

 

Слика 13. Структуре деривата хелеритрина 

 

 



  

22 
 

2.4.2. Антивирусна активност 

 Укупни алкалоидни екстракт C. majus-а показао је антивирусну активност против 

различитих врста вируса. Етанолни екстракт инхибира раст и развој вируса херпес 

симплекс комплекса (HSV-1) [15]. 

2.4.3. Антифугална активност 

 Водени и метанолни екстракт корена C. majus-а показали су значајно 

инхибирајуће дејство против различитих сојева Fusarium, F. culmorum, F.graminearum, 

F.oksiporum cubense и F. solani. Показано је да  шест алкалоидних једињења,                              

8-хидроксидихидросангвинарин, 8-хидроксидихидрохелеритрин, дихидросангвинарин, 

дихидрохелеритрин, сангвинарин (слика 14), и хелеретрин (слика 15) испољавају 

антигљивичну активност против гљивица које су отпорне на лекове [15]. 

 

Слика 14. Структура сангвинарина 

 

 

Слика 15. Структура хелеритрина 
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2.4.4. Антиинфламаторна активност 

 Традиционално, C. majus се користи за лечење бројних инфламаторних обољења. 

Истраживања in vivo показала су да екстракт C. majus-а значајно смањује свраб, код 

мишева са атопијским дерматитисом. Неколико активних једињења је изоловано из C. 

majus-а као што су: стилопин (слика 16), хелидонин, 8-хидроксидихидросангвинарин, 

хелеритрин, сангвинарин [15]. 

 

Слика 16. Структура стилопина 

2.4.5 Имуномодулаторна активност 

 Имуномодулаторна својства C. majus-а испитали су Сонг и сарадници 2002. 

године, када су полисахаридну фракцију CM-Ala (слика 17) из воденог раствора екстракта 

ове биљке инкубирали пет дана са ћелијама слезине у присуству туморских ћелија 

лимфома, in vitro. Резултати су показали повећану активност лимфоцита, као и  повећан 

број формираних колонија макрофага [6]. 

 

 Слика 17. Хемијска структура полисахаридне фракције CM-Ala која поседује 

имуномодулаторна својства  
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2.4.6 Антитуморска активност 

 Бројни експерименти in vitro и in vivo потврдили су антитуморско деловање C. 

majus-а које је узроковано  алкалоидима присутним у свим деловима биљке. Алкалоиди 

у in vitro условима индукују апоптозу малигних ћелија и на тај начин испољавају 

директно антитуморско дејство. Показано је да хелидонин испољава директно 

антитуморско дејство код  аденокарцинома цервикса, карцинома дојке, леукемије и 

карцинома јетре, меланому, као и карциному простате и плућа. Сангвинарин испољава 

антитуморски ефекат на аденокарциному цервикса, леукемији и карциному јајника, као 

и меланому. Установљена је ефикасност хелеритрина на карциному простате, јетре   и 

леукемије, док је ефикасност у испољавању антитуморског ефекта у in vitro условима 

берберина (слика 18) доказана на аденокарциному цервикса, а стилопина на тумору 

простате, плућа, дојке, јетре  и колона. Без обзира на сличност у структури, ова једињења 

делују на ћелије путем различитих механизама [6]. 

 

Слика 18. Структура берберина 

2.4.7. Радиопротективно дејство 

 Показано је да екстракт повећава број ћелија коштане сржи, слезине, тромбоцита 

и побољшава њихово преживљавање приликом примене леталних доза зрачења код 

експерименталних мишева. Такође, УкраинТМ минимизује последице зрачења на 

ендокрини систем експерименталних животиња, што указује на радиопротективно 

деловање ове биљке [6]. 

 „Украин“ је синтетички дериват једињења изолованог из C. majus-a и представља 

алтернативну медицину за лечење рака. Синтетисан је 1978. године од стране украјинског 

хемичара Васила Новицки-а. Лек је назван у част државе Украјине [16]. 
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2.4.8. Антиоксидативна активност 

 Студије су показале да екстракт C. majus-а има антиоксидативна својства in vitro. 

У студији in vivo, у којој су орално примењивани препарати изолованих полифенола из 

различитих делова биљке (цветова, лишћа, корена, стабљике и семена), примећено је да 

екстракт делује као хватач (''scavenger'') слободних радикала, попут хидроксил (OH.) и 

пероксил радикала (RCOO.), хиперхлорита (ClO-), супероксид ањона (О2
.-) и водоник-

пероксида (H2О2)  [6]. 

2.4.9. Хепатопротективни ефекат 

 Етанолни екстракт C. majus-а показао је значајан хепатопротективни ефекат у 

двема студијама спроведеним на пацовима, где је оштећење јетре индуковано угљеник-

тетрахлоридом (CCl4). Екстракт  код мишева којима је апликован угљеник-тетрахлорид, 

довео до редукције броја некротичних хепатоцита, превенције фиброзних промена, као и 

смањења активности трансаминаза и билирубина. Екстракт није изменио нормалне 

функције јетре, али је спречио индуковано повећање тромбопластина, фокалну 

хепатоцелуларну некрозу и повећање трансаминаза и билирубина. Употреба различитих 

разблажења овог екстракта узроковала је смањење дисфункције јетре, смањењем 

повећаних нивоа неких маркера токсичности, попут киселе и алкалне фосфатазе, 

пероксидаза, аспартат аминотрансферазе, аланил трансаминазе, глутамат оксалоацетата, 

холестерола и билирубина у јетри експерименталних животиња [6]. 

 

2.5. Хроматографија 

 Израз хроматографија потиче од грчких речи chromatos – боја и    graphia – писати, 

јер је ова техника прва употребљена за одвајање бојених пигмената. Хроматографија је 

метода за одвајање смеша супстанци која се заснива на селективној расподели 

различитих једињења између две фазе. Под фазом се подразумева једно од три различита 

стања материје: чврсто, течно или гасовито. Две фазе које се не мешају, од којих једна 

мора бити покретна а друга стационарна, за хроматографске сврхе, морају бити у 

контакту једна с другом. Све хроматографске технике зависе од разлике у расподели 

појединих компонената у смеши између покретне и стационарне фазе. Покретна фаза 

може бити течност или гас, док је стационарна фаза чврста супстанца или течност [17]. 



  

26 
 

 У овом експерименталном раду коришћене су следеће хроматографске технике: 

 хроматографија на танком слоју (ТЛЦ), 

 течна хроматограија под високим притиском  (ХПЛЦ) и 

 препаративна танкослојна хроматографија.  

  

 Хроматографија на танком слоју (енгл. TLC – thin layer chromatography) је метода 

која се углавном користи у аналитичке сврхе, а ређе у препаративне. Користи и за 

проналажење најбољег система растварача за препаратину хроматогарфију [17]. 

 Одвајање супстанци ХПЛЦ техником врши  се  помоћу растварача под високим 

притиском. Углавном се користи као аналитичка метода, али исто тако може се 

применити и као препаративна,метода. Предност у односу на гасну хроматографију јесте 

у томе што се могу анализирати и одвајати и неиспарљиве супстанце и што се анализе 

врше на собној температури [17]. 
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3.1. Биљни материјал 

 Биљни материјал C. мajus-а сакуљан је у фази цветања и у фази зрења семена.  За 

експериментални део рада, коришећено је: цвет, семе, надземни део и корен биљке.  

Материјал је убран са три станишта у Републици Србији: Алексинац, Пирот и Цекавица 

(слика 19) у периоду од  августа 2017. године до октобра 2018. године. Ваучери су 

депоновани у Хербаријуму на департману за Биологију и екологију, Природно-

математичког факултета, Универзитета у Нишу под ваучерским бројем 13722. 

 Један део биљног материјала је осушен на собној температури, а други замрзнут. 

 

 Слика 19. Станишта са којих је убран биљни материјал 

3.2. Екстракција биљног материјала 

 Екстракција биљног матријала вршена је помоћу метанола ХПЛЦ чистоће у 

приближном односу биљни материјал :метанол 1:5  [12]. Екстраховани су следећи делови 

биљке: семе, цвет, корен, надземни део и махуне  7 дана на тамном месту. Наког тога је 

смеша профилтрирана преко филтер папира, а растварач упапрен на вакуум упаривачу. 

Измерена је маса сувог екстракта и израчунат принос по формули: 
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Принос =
Маса сувог екстракта

Маса биљног материјала 
 х 100% 

Подаци су дати у табели 1. 

Табела 1. Подаци о узорцима C. majus-а: датум сакупљања, станиште, маса 

биљног материјала, запремина растварача, маса сувог екстракта и принос 

екстракције 

Узорак 

Датум 

прикупљања 

материјала 

Станиште 
Маса биљног 

материјала, g 

Запремина 

метанола, mL 

Маса сувог 

екстракта, g 
Принос, % 

1 (семе) 14.08.2018. Алексинац 11 55 0,79 7,2 

2 (свежи корен) 31.08.2017. Пирот 103 515 2,45 2,4 

3 (свежи цвет) 31.08.2017. Пирот 1 5 0,07 7,0 

4 (свежи 

надземни део) 

31.08.2017. Пирот 104 520 4,09 3,9  

5 (свежи корен) 23.09.2017. Алексинац 101 505 2,20 2,2 

6 (свежи 

надземни део) 

02.09.2017. Алексинац 100 500 3,59 3,6 

7 ( суви 

надземни део) 

02.09.2017. Алексинац 52 800 7,09 13,6 

8 (суви корен) 23.09.2017. Алексинац 51 255 6,01 11,8 

9 (суви 

надземни део) 

31.08.2017. Пирот 52 1000 5,65 10,9 

10 ( суви 

корен) 

31.08.2017. Пирот 51 255 5,19 10,2 

11 (суве 

махуне) 

12.05.2018. Цекавица 33 300 3,21 9,7 
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Добијени екстракти су коришћени за анализу  биљног материјала следећим методама:  

 ТЛЦ, 

 ХПЛЦ и 

 препаративна танкослојна хроматографија 

3.3. Хроматографија 

 Од сувих екстраката припремљени су метанолни раствори концентрације 10 

mg/mL. Капиларом су нанете мрље на плочу за хроматографију. Развијање плоче вршено 

је у систему  развијача хлороформ:метанол:вода = 70:30:4. Након одређеног времена 

развијања плоча је осушена и посматрана под УВ  лампом на 254 nm и 366 nm ( слика 20). 

 

Слика 20. Изгледи плоче након извршене хроматографије 

 За ХПЛЦ анализу припремљени су раствори екстраката у метанолу у 

концентрацији 10 mg/mL.  

 ХПЛЦ анализа је извршена на течном хроматографу са DAD детектором 

опремљеним кватернарном пумпом, дегазатором, аутосемплером, термостатираном 

колоном и софтвером Chemstation (Agilent Technologies). Раздвајање је остварено помоћу 

Zorbax XDB C18 колоне (5 μm, 150 mm x 4,6 mm) термостатиране на 25°C. Елуирање је 

извршено градијентално почевши са 20% ацетонитрила (Б) и 80%  0,1% мравље киселине 

у дејонизованој води (А), са градијентном променом до 90% Б у времену од 40 минута, 

при чему је проток мобилне фазе износио 0,5 mL min-1 [18]. Ињектована запремина узорка 

је износила 5 µL. Спректри су снимани у опсегу таласних дужина од 210 до 400 nm, на 
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254, 280 и 350 nm. Идентификација је извршена на основу ретенционих времена (РТ) и 

УВ спектара. 

За препаративну ТЛЦ одабрани су екстракти свежег и сувог корена C. majusa на 

основу аналитичке ТЛЦ и ХПЛЦ хроматограма. 

 Метанолни екстракт сувог корена је растворен у хлороформу. Ратворни део, је 

одвојен од нерастворног, а затим упарен до сува. Суви екстракт  масе 933,1 mg 

припремљен је за наношење на плочу за препаративну ТЛЦ, растворањем  у 2 mL 

хлороформа. На исти начин је одрађена припрема метанолног екстракта   свежег корена 

( 972,0 mg хлороформског је растворнео у 3 mL хлороформа). 

 За препаративну ТЛЦ коришћене су плоче силика гела дебљине 2 mm. На 2 cm 

висине од ивице плоче направљен је „канал“ (стартна линија) у слоју силика гела. Помоћу 

Пастерове пипете у „канал“ је нанет припремљен ратвор екстракта (слика 21.1). Нанети 

слој екстракта је осушен. Након сушењa, плоче су развијане (слика 21.2) у систему 

развијача хлороформ:метанол:вода=70:30:4.  Развијање плоче је трајало око 180 минута. 

Након тога развијене плоче су осушене (слике 21.3 и 21.4). Плоче су затим посматране 

УВ  лампом на 254 nm и 366 nm (слика 22). Означено је  5 фронтова раздвојених фракција 

(слика 23). 

  

Слика 21.1. “Kанал“ нанетог раствора екстракта 

                 Слика 21.2.  Развијање ТЛЦ плоче у хроматографској кади 

               Слика 21.3. Развијена ТЛЦ плоча  екстракта сувог корена 

                  Слика 21.4 Развијена ТЛЦ плоча  екстракта свежег корена 
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Слика 22. Изглед ТЛЦ плоча под УВ  лампом 

 

 

Слика 23. Обележена подручја раздвојених компонената  
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 Након обележавања фронтова фракција, слој силика гела је скинут са плоче, 

устињен и екстрахован са топлим хлороформом (пет пута са по 15 mL). Раствор је затим 

упарен до сува на вакуум упаривачу. Измерен суви остатак (масе изолованих фракција су 

дате у табели 2). Затим су припремљени раствори  изолованих фракција за ХПЛЦ  

додавањем једног милилитра метанола. 

 

Табела 2. Масе изолованих фракција 

 

Свежи корен (узорак 5), 

фракција 
Маса, mg 

Суви корен (узорак 8), 

фракција 
Маса, mg 

1_5 26,1 1_8 34,6 

2_5 0,5 2_8 1,3 

3_5 14,9 3_8 7,1 

4_5 0,4 4_8 1,2 

5_5 6,5 5_7 2,1 
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4. Резултати и дискусија 
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 Принос метанолних екстраката за свеже узорке је највећи за цвет, приближно 

дупло мањи за надземни део и приближно четвороструко мањи за корен. Приноси 

екстраката одговарајућих узорака сувог биљног материјала су већи у односу на свежи 

биљни материјал и то за корен за приближно пет пута  а за надземни део за око три пута. 

Не постоји велика разлика у приносу за узорке са различитих станишта. Приноси 

екстраката за семе (7,4%) и махуне (9,7%) су мањи у односу на приносе за суве узорке 

корена и надземног дела. (табела 1). У публикованим радовима су дати подаци за садржај 

алкалоида а не и приноса екстраката. Наиме,  публиковано је да се садржај алкалоида у 

надземном делу креће се од 0,5 до 1,5% (w/w) а  у корену и до 8%  (w/w) C. majus – а [6]. 

 

 За ТЛЦ препаративну хроматографију одабрани су узорци сувог (8) и свежег 

корена (узорак 5) зато што су и ТЛЦ (слика  20) и ХПЛЦ хроматограми (слике 24 и 25) 

показивали добро раздвајање неколико компоненти приближно једнаког интензитета . 

 

 
Слика 24. ХПЛЦ хроматограм узорка 5 
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Слика 25. ХПЛЦ хроматограм узорка 8 

 

 Хроматограми су снимани на таласним дужинама на којима апсорбују алкалоиди 

русе, 350 и 280 nm. 

 Уочавају се различити интензитети апсорпције на две таласне дужине па је и 

релативни однос површине пикова различит. Садржај појединих компоненти се може 

одредити помоћу калибрационе криве или стандардног додатка ако су доступна чиста 

једињења. Такође се уочава да се Рт пикова незнатно разликују за исте компоненте, па су 

у табели 3 дата Рт пикова за сваки од испитиваних узорака. 
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Табела 3. Ретенциона времена (Рт) и проценат  релативнe заступљености 
најинтензивнијих пикова изражена као проценат од укупне релативна површине  

К
ом

по
не

нт
а Узорак 5 Узорак 8 

Рт (min) 
на 350 nм, 

Релативна 
површина, 
% на 350 

nm 

Рт (min) 
на 280 

nм, 
 

Релативна 
површина, 
% на 280 

nm 

Рт (min) 
на 350 

nm 

Релативна 
површина, 
% на 350 

nm 

Рт (min) 
на 280 

nm 

Релативна 
површина, 
% на 280 

nm 

1 - - 2,903 15,6 - - 2,820 10,5 
2 - - 10,706 13,4 - - 10,298 14,1 
3 11,982 26,3 - - 11,463 44,9 - - 
4 13,318 19,2 13,319 11,4 12,908 16,7 12,970 10,6 
5 14,231 8,9 - - 13,750 11,6 - - 
6 - - 15,535 11,7 - - 15,028 16,2 
7 16,095 16,4 - - 15,676 11,4 - - 

 

 Разматрана је заступљеност компоненти са хроматограма сниманих на 280 nm зато 

што сви алкалоиди апсорбују на тој таласној дужини. Уочава се да је разлика око 5% 

за компоненту 1 у корист сировог корена а за компоненту 6 у корист сувог корена. 

Заступљеност осталих компоненти је приближно једнака (разлика око 1 %).  Да би се 

елиминисале поларне компоненте (фенолне киселине, хетерозиди) метанолни ектракт 

је екстрахован хлороформом [19]. Препаративном ТЛЦ хроматографијом изолована 

је по пет фракција из сваког узорка (табела 2). Хроматограми фракција дати су на 

сликама. 

Слика 26. ХПЛЦ хроматограм фракције  1 узорка 5 (1_5) 
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Слика 27. ХПЛЦ хроматограм фракције  1 узорка 8 (1_8) 

 

 Фракције 1_5 (слика 26) и 1_8 (слика 27) су спојене и припремљене за 

рехроматографију у хлороформу с обзиром на то да су смеша компоненти које су 

мигрирале са фронтом растварача. Познато је да у системима развијача у којима 

има метанола и воде хелидонин, хелеритрин и сангвинарин мигрирају заједно са 

фронтом растварача [20]. 

 

Слика 28. ХПЛЦ хроматограм фракције  2 узорка 5 (2_5) 
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Слика 29. ХПЛЦ хроматограм фракције  2 узорка 8 (2_8) 

Фракције 2_5 (слика 28) и 2_8 (слика 29) су многокомпонентне смеше мале масе (2_5 

0,5 mg и 2_8 1,3 mg ) па нису даље разматране.  

 

Слика 30. ХПЛЦ хроматограм фракције  3 узорка 5 (3_5) 

 Релативна површина пика компоненте на 14. 917 је 56,9% а компненте на 39,185 

је 19,9% (слика 30). Ретенционо време (14.917 min) и УВ спектар (слика 31) одговарају 

протопину [19]. 
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Слика 31. Ултраљубичасти  спектар компоненте на Рт 14,917 и структурна формула 
протопина 

  Апсорпциони максимуми УВ спектра компоненте на 39,183 min (слика 32) су на 

таласним дужинама за око 10 nm краћим од (хипсхромно, плаво померање) максимума за 

хелидонин (238 nm, 289 nm). Максимум на 275 nm показује хипохромни ефектат у односу 

на одговарајући пик хелидонина.  Може се претпоставити да се ради о неком деривату 

хелидонина. 
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Слика 32. Ултраљубичасти  спектар компоненте на Рт 39,183 min 

 

 

Слика 33. ХПЛЦ хроматограм фракције  3 узорка 8 (3_8) 

 Релативну површина пика компонентена на 24,204 min је 91,1%. Ултраљубичасти  

спектар (слика 34), одговара алокриптонину (205 nm, 284 nm), док је ретенционо време 

веће у односу на рад Mutis i sar.[19], иако је коришћен исти систем растварача, али је 

градијентални програм био различит. 



  

42 
 

 

Слика 34. Ултраљубичасти  спектар компоненте на Рт 24,204 и структурна формула 
алокриптонина 

 

Слика 35. ХПЛЦ хроматограм фракције  4 узорка 5 (4_5) 
 

 Релативна површину пика компоненте на Рт 15.589 min (на 280 nm) је 32,2% (слика 

35). Ултраљубичасти  спектар ( слика 36), одговара УВ спектру хелидонина (238 nm, 289 

nm). 
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Слика 36: Ултраљубичасти  спектар компоненте на Рт 15,589 и структурна формула 
хелидонина 

 

Слика 37.ХПЛЦ хроматограм фракције  4 узорка 8 (4_8) 
 

Фракција 4_8 није разматрана с обзиром на то да је смеша мале масе (1,2 mg).  
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Слика 38. ХПЛЦ хроматограм фракције  5 узорка 5 (5_5) 
 

 Релативна површина пика компоненте на Рт 35,306 min (на 280 nm) је 

73,4%. Ултраљубичасти  спектар (слика 39) има макисмуме на 228 и 268 nm који 

одговарају максимумима берберина (228, 264, 348) и коптизина (227, 239, 264, 358) 

док је трећи максимум на 317 nm хипсхормно померен у односу и на берберина 

(348 nm ) и на коптизон (358 nm ), а одговара максимуму за хелеретрин ( 228, 282, 

319 nm ) те није могуће на основу УВ спектра извршити идентификацију ове 

компоненте. 

 

Слика 39. Ултраљубичасти  спектар компоненте на 35,309 минута 
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Слика 40. ХПЛЦ хроматограм фракције  5 узорка 8 (5_8) 
 

Фракција 5_8 није разматрана с обзиром на то да је смеша мале масе (2,1 mg).  
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5. Закључак 
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 У овом раду урађено је следеће: 

 Извршена је екстракција метанолом свежих и сувих делова (цвет, семе, махуне, 

надземни део и корен) биљне врсте C.majus L. прикупљане са три станишта: 

Алексинац, Пирот и Цекавица.   

 На основу танкослојне и хроматографије под високим притиском за препаративну 

танкослојну хроматографију одабрани су екстракти свежег и сувог корена. 

 Добијено је по пет фракција из оба екстракта. Састав фракција је одређен на 

основу ретенционих времана и УВ спектара компоненти ХПЛЦ хроматограма.  

 У свежем корену су идентификовани: протопин и хелидонин. 

 У сувом корену је идентификован алокриптонин. 
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