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1 Úvod 

Kyslíkové radikály a některé neradikály odvozené od kyslíku se označují 

zkratkou ROS (z angl. reactive oxygen species). Můţeme říct, ţe všechny 

kyslíkové radikály tvoří ROS, ale ne všechny ROS jsou tvořeny kyslíkovými 

radikály. (1) K volným radikálům řadíme superoxidový radikál O2
•, hydroxylový 

radikál HO• , peroxylový radikál ROO•, alkoxyl RO• a  hydroperoxyl HO2
•. Mezi 

látky, které nejsou volnými radikály patří peroxid vodíku H2O2, kyselina chlorná 

HOCl, ozón O3  a singletový kyslík. (1) 

Pojem reaktivní je velice relativní pojem, superoxid O2•
−  a peroxid vodíku 

H2O2 jsou vysoce selektivní v jejich reaktivnosti s biologickými molekulami, 

napadají jen některé, zbytek zůstane nepoškozen, kdeţto hydroxylový radikál 

HO• napadá vše kolem sebe. (1) 

Volné radikály jsou definovány jako molekuly nebo molekulární fragmenty 

obsahující jeden nebo více nepárových elektronů v atomovém nebo 

molekulárním orbitalu. Tento nepárový elektron je zodpovědný za vysokou 

reaktivitu volných radikálů. Radikály odvozené od kyslíku představují 

nejdůleţitější skupinu radikálů tvořených v ţivém organismu. Molekulární kyslík 

má jedinečnou molekulární konfiguraci a řadí se mezi radikály. Přijme-li jeden 

elektron, stává se z něj tzv. superoxidový radikál O2
• . Superoxidový anion 

vzniká buď při metabolických procesech nebo působením fyzikálního záření. Je 

nazýván tzv. primárním ROS a interaguje-li  s dalšími molekulami, pak se tvoří 

tzv. sekundární ROS a to za procesů katalyzovaných enzymy nebo kovy. 

Superoxid je nejvíce produkován v mitochondiálních buňkách, dále potom 

cytochromem P 450, peroxisomy a aktivací zánětlivých buněk. Mitochondriální 

transportní řetězec je hlavním zdrojem ATP v savčích buňkách a je nezbytný 

pro ţivot. Během přeměny energie unikne předčasně malé mnoţství elektronů 

ke kyslíku a tvoří se kyslíkový volný radikál, superoxid, který je následně 

příčinou mnoha patofyziologických reakcí.  

Hydroxylový radikál •OH je neutrální forma hydroxylového iontu. 

Hydroxylový radikál je vysoce reaktivní, velmi nebezpečný pro okolní molekuly, 

s velmi krátkou ţivotností okolo 10-9 s. Velké mnoţství hydroxylového radikálu 
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pochází z kovem katalyzovaného rozkladu peroxidu vodíku. Peroxid vodíku 

vzniká ze superoxidu přijetím jednoho elektronu. (2, 3) 

Reaktivní formy kyslíku (ROS) a reaktivní formy dusíku (RNS) jsou známy 

tím, ţe hrají dvojí roli, jednak jsou škodlivé a jednak prospěné pro organismus. 

ROS a RNS jsou za normálních okolností generovány enzymy, jako například 

NO synthasou (NOS), NADH oxidázou, xantinoxidázou nebo neenzymaticky 

v mitochondriálním elektronovém řetězci. Nadprodukce ROS a RNS vede k tzv. 

oxidačnímu stresu, popřípadě k dusíkatému stresu, škodlivým procesům, které 

jsou důleţitými mediátory poškození buněčných struktur, včetně lipidů a 

membrán, proteinů a DNA. Toto se vyskytuje v případech, ţe je v organismu 

nadbytek ROS nebo RNS a nedostatek enzymů nebo neenzymatických 

antioxidantů. Na druhé straně, prospěšné jsou ROS/RNS v nízkých dávkách 

v buněčné odpovědi na škodlivé látky (tzv. noxy), jako například proti 

infekčnímu agens a zprostředkovávají buněčnou signalizaci a hrají velmi 

důleţitou roli v apoptóze. Dvojí účinek ROS a RNS je jasně podloţen. Například 

ROS je druhý posel v intracelulární signalizační kaskádě, která indukuje 

buněčný růst rakovinných buněk. Mimoto ROS můţe indukovat buněčnou 

apoptózu a tím má antitumorový účinek. (1, 2, 11) 

Neutrofilní leukocyty a makrofágy například vyuţívají reaktivní formy kyslíku 

k odstraňování zbytků mrtvých buněk a k zabíjení bakterií. Jejich plazmatická 

membrána je vybavena enzymovým komplexem – NADPH - oxidázou, 

obsahující flavocytochrom b558. Tento komplex se po pohlcení cizí částice 

aktivuje a redukuje dioxygen na superoxid. Takto aktivované buňky zvýší 

spotřebu kyslíku (tzv. respirační vzplanutí), nikoliv však činností mitochondrií. 

Vznikající superoxid se pohotově mění na peroxid vodíku. Kyselé prostředí, 

které ve fagozómu obstarává protonová pumpa, podporuje uvolnění iontů 

ţeleza z jeho bezpečných zásob, takţe je k dispozici pro tzv. Fentonovu reakci 

a tvorbu hydroxylového radikálu. (13) Hranice mezi škodlivým a prospěšným 

účinkem je velice důleţitým aspektem v ţivém organismu a je dosaţena 

mechanismem, který se nazývá redoxní regulace. Je to řada oxidačně – 

redukčních reakcí, zahrnující transport elektronů mezi dvěma chemickými 

sloučeninami.Tento proces chrání organismus před oxidačním stresem a 

udrţuje tzv. redoxní homeostázu. (11,13) Volné radikály a ROS mohou být 
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povaţovány za mediátory degenerativních onemocnění a chronických nemocí, 

zánětů a autoimunitních onemocnění, diabetu, vaskulárních onemocnění a 

hypertenze, rakoviny a mnohých hyperplazií, emphysemy, artritidy, malárie, 

sklerosy multiplex, myokardiálních ischemií, ochabování imunitního systému, 

mozkových disfunkcí a procesu stárnutí. (14) 

Vysoká koncentrace ROS je důleţitým mediátorem poškození buněčných 

struktur, nukleových kyselin, lipidů a proteinů. Hydroxylový radikál je znám tím, 

ţe reaguje se všemi komponentami molekuly DNA, ničí jak purinové, tak 

pyrimidinové baze a také deoxyribozový řetězec. Neustálá modifikace 

genetického materiálu pak vede k oxidačnímu poškození, coţ je stav, který 

v první fázi vede k mutacím, karcinomům a ke stárnutí organismu. (2, 15) 

Je velmi dobře známo, ţe kovy indukovaný vznik ROS ústí v napadení ne 

pouze DNA, ale také jiných buněčných komponent, jako například 

polynenasycených mastných kyselin, které jsou extrémně náchylné k oxidaci. 

Mechanismy vedoucí k oxidaci proteinů byly vysvětleny studiemi, ve kterých 

aminokyseliny, jednoduché peptidy a proteiny byly vystaveny ionisačnímu 

záření a za těchto podmínek zde vznikl hydroxylový radikál nebo směs 

hydroxylu a superoxidu. Řetězce všech aminokyselinových zbytků proteinů a 

částečně methiononové a cysteinové zbytky proteinů jsou náchylné na oxidaci 

způsobenou ROS a RNS. Oxidace cysteinových zbytků vede k reverzibilní 

formaci disulfidových vazeb mezi thiolovými skupinami proteinů. (2) 

Oxidačnímu poškození buněčných komponent zapříčiněnému reaktivními 

formami kyslíku mohou bránit antioxidanty. Jsou důleţité pro prevenci a léčbu 

chronických onemocnění. 
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2 Cíl práce 

Cílem mé práce bylo sledování schopnosti extraktů flavonoidních drog 

zhášet superoxidový radikál. Testovány byly drogy Epilobii herba a Ononidis 

radix a flavonoidy, které jsou obsaţené v těchto drogách. 
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3 Teoretická část 

3.1 Superoxid 

3.1.1 Definice, vznik 

Přijme – li molekula kyslíku jeden elektron, vstoupí tento elektron do π* 

nepárového orbitalu. Vznikne superoxidový radikál. 

Přijmutím dalšího elektronu k O2•
−  vnikne O2

2-, peroxidový ion, coţ ale není 

radikál. 

Dokud je elektron v O2•
−  a  O2

2- vázán v nepárovém orbitalu, pak je síla 

vazby kyslík – kyslík malá. V molekule kyslíku jsou atomy vázány dvěma 

kovalentními vazbami, ale v O2•
−  pouze jednou a půl vazbou a v O2

2- pouze 

jednou kovalentní vazbou. Takţe vazba kyslík – kyslík v peroxidovém iontu je 

slabší neţ vazba v molekule kyslíku. (1) 

3.1.2 Zdroje superoxidového radikálu 

3.1.2.1 Enzymy 

Superoxidový radikál je produkován v organismu záměrně, například 

NADPH oxidázou ve fagocytujících buňkách. Také některé další enzymy, 

například cytochrom P450, peroxidázy, nitropropan dioxygenázy, synthazy 

oxidu dusnatého, indolamin 2,8 – dioxygenázy, tryptofan dioxygenázy, aldehyd 

oxidázy, redukují kyslík na superoxidový radikál. Jedním z nejvíce 

prostudovaných enzymů je xantinoxidáza (XO). 

Oxidace xantin/hypoxantin je in vivo mnohdy katalyzována xantin 

dehydrogenázou (XDH), která přenáší elektron ze substrátu na NAD+ spíše neţ 

na kyslík, takţe nedochází k produkci superoxidového radikálu. Xantin 

dehydrogenáza můţe být přeměněna na XO proteolytickými enzymy nebo 

oxidací thiolových skupin. 

Enzymy mají ve svém centru molybden, FAD (flavin – adenin - dinukleotid) a 

komplex ţelezo – síra nezbytné pro jejich katalytickou aktivitu. (1) 
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3.1.2.2 Autooxidační reakce 

Mnoho biologicky důleţitých molekul je oxidováno kyslíkem a vzniká 

superoxid, například glyceraldehyd, FADH2, adrenalin, noradrenalin, L – DOPA, 

dopamin a thiolové sloučeniny, jako je cystein. Oxidace začíná velmi pomalu a 

superoxid je produkován zřídka, řetězovou reakcí je poté tvořeno stále více 

superoxidu. (1) 

3.1.2.3 Hemové proteiny 

Ţelezo v hemoglobinu a myoglobinu je ve tvaru Fe2+, po navázání kyslíku 

se některý z elektronů přesune a z ţeleznatého iontu se stává ţelezitý: 

hemFe2+ - O2  ↔ hemFe(III) - O2
•−   

Vazba mezi Fe2+ vázající kyslík a mezi Fe(III) vázající superoxidový radikál 

je nestabilní, dochází k uvolnění superoxidu: 

hemFe2+ - O2  → hemFe(III) + O2
•−   

Fe(III) pak jiţ nemůţe vázat kyslík. (1) 

3.1.2.4 Mitochondriální elektronový transport 

Nejdůleţitějším zdrojem superoxidového radikálu je elektronový transportní 

řetězec v mitochondriích. Zatímco cytochromoxidázy neuvolňují ţádné ROS, 

některé dřívější komponenty mitochondriálního elektronového řetězce 

(například semiubichinon) mohou uvolnit elektrony přednostně ke kyslíku. Toto 

uvolnění vede ke vzniku superoxidu. Za fyziologických podmínek je uvolňování 

elektronů směrem ke kyslíku regulováno těmito třemi způsoby: 

1. nízkou mitochondriální koncentrací elektronů 

2. uspořádáním elektronů do komplexů, aby elektrony neunikaly ke kyslíku 

a mohly být přenášeny k dalším částem řetězce nepárovými proteiny 

3. nepárovými proteiny 

Z tohoto pak vyplývá, ţe jsou – li poškozeny mitochondrie, zvyšuje se tvorba 

superoxidu. 

V mitochondriích se téţ nachází superoxiddismutáza, která katalyzuje 

přeměnu superoxidu na H2O2, čímţ jej deaktivuje. (1) 
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3.1.2.5 Endoplazmatické retikulum 

Izolované subcelulární frakce obsahující endoplazmatické retikulum rychleji 

produkují superoxid a H2O2 v případě, ţe jsou inkubovány s NADPH a za 

zvýšené koncentrace kyslíku. Tyto ROS vznikají z CYP dvěma cestami: 

1. katalýza můţe zkrátit cestu vedoucí ke vzniku superoxidu a H2O2. 

Například fenobarbitalem nebo etanolem ovlivněný CYP vykazují 

zvláště vysoký stupeň redukce kyslíku 

2. elektrony mohou uniknout ke kyslíku z flavinů pocházejících 

z NADPH – P450 reduktázového systému nebo dalších CYP – 

redukujících systémů. (1) 

3.1.3 Chemie a biochemie superoxidového radikálu 

Superoxid je velmi selektivní, nereaguje tedy se všemi biologickými 

molekulami. Reaguje rychle s některými dalšími radikály, například NO• nebo 

s Fe - S komplexem, který je v centru některých enzymů a také s některými 

fenoxylovými radikály. 

Vymizení superoxidu z vodného roztoku je způsobeno prostřednictvím 

dismutační reakce. Superoxid je oxidován na kyslík a redukován na peroxid 

vodíku. 

Dismutace za fyziologických podmínek probíhá obvykle ve dvou krocích: 

nejdříve dojde k protonaci superoxidu: 

O2
•−  + O2

•−  + 2 H+ → H2O2  + O2 

Následně reaguje superoxidový radikál s hydroperoxylem: 

O2
•−  +  HO2

• + 2 H+ → H2O2  + O2 

Přeměna je rychlejší v kyselém prostředí a pomalejší v alkalickém. Některé 

molekuly, které reagují se superoxidem, mohou kompetovat s dismutační 

reakcí. Superoxid se ve vodném roztoku chová jako redukující sloţka. Redukuje 

například ţlutý NBT2+ na modře zbarvený formazan.  
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Reakce probíhá dle reakčního schématu: (1) 

 

 

R1, R2, R3….alkyly 

 

Nitrotetrazolinová modř je ditetrazolinová sůl, která můţe být kompletně 

redukována na formazan přijetím čtyř elektronů, které jsou vytvářeny při tvorbě 

a reakcích volných radikálů. Tetrazolinový radikál také reaguje s kyslíkem za 

tvorby superoxidu. Vysoká koncentrace kyslíku sniţuje produkci formazanu ze 

superoxidu a NBT2+. 

Dále má superoxid oxidační vlastnosti. Oxiduje například kyselinu 

dihydroaskorbovou na kyselinu askorbovou: (2) 
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Jestliţe se superoxid dostane do organického rozpouštědla, chová se jako 

baze (přijímá proton) a dochází ke vzniku dalšího radikálu. 

Reakce s flavonoidy: 

O

O

OH

OH

+ O2
•−    

O

O

O
-

O

+  H2O2 

 

3.1.4 Toxicita superoxidu v organismu 

Superoxid můţe sníţit aktivitu některých antioxidačně působících enzymů, 

například katalázy. Kaţdá produkce superoxidu v hydrofobních membránových 

prostorech můţe být velice škodlivá, protoţe superoxid je vysoce reaktivní. Za 

patofyziologických podmínek, například při zánětu, kdy je pH sníţeno, existuje 

superoxidový radikál ve formě hydroperoxylu, který je mnohem reaktivnější neţ 

superoxid a můţe započít peroxidaci mastných kyselin. 

Superoxid je také vysoce selektivní k některým proteinům, jeţ inaktivuje. 

Inaktivace je způsobena oxidací klastrů, tvořených atomy ţeleza a síry. Reakce 

popisující tuto oxidaci se nazývá Fentonova reakce. 

[4 Fe – 4 S]2+ + O2
•−  + 2H+ → [4 Fe – 4 S]3+ + H2O2 

[4 Fe – 4 S]3+ + O2
•−  → [3 Fe – 4 S] + Fe2+ + O2 

Fe2+ + H2O2 → Fe (III) + OH• + OH- 
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Oxidované enzymy mohou být obnoveny in vivo vytvořením klastrů. Jestliţe 

však roste hladina superoxidu, zvyšuje se inaktivace proteinů, k opravě nemůţe 

dojít a metabolická cesta je přerušena. (1) 

3.1.5 Měření zhášení superoxidového radikálu 

Superoxidový radikál je generován systémem NADH/PMS 

(nikotinamidadenindinukleotid a 5 - methylphenazinium – methyl - sulfát) podle 

reakce:  

NADH  +  H+  +  PMS →  NAD +  +  PMSH 2  

PMSH2  +  2O2  →  PMS  +  2O2•
−  +  2H+ 

Po redukci PMS způsobené NADH, redukovaný PMS reaguje s kyslíkem a 

dochází k tvorbě superoxidu O2•
−. Superoxidový radikál redukuje NBT na 

formazan, modrou sloučeninu, která vykazuje maximum při vlnové délce 560 

nm. Molekula, která je schopná zhášet superoxidový radikál způsobí sníţení 

rychlosti redukce NBT. (4,5) 

Reakce probíhá při pH 7,4 (v prostředí fosfátového pufru). 

Postup stanovení můţe být různě modifikován. 

Například v práci Ng et al. (6) byly PMS, NADH a NBT rozpuštěny v Tris – HCl 

pufru. V práci Schuldt et al. (7) byl pouţit sice fosfátový pufr, ale o pH 7,8. 

Také molární koncentrace jednotlivých činidel se můţe zásadně lišit. 

V pracích (4,5) bylo pouţito NADH 166 μM, NBT 43 μM, PMS 2,7 μM a 

fosfátový pufr o molaritě 19 μM. Ale například v práci (7) bylo pracováno 

s NADH 100 μM, NBT 600 μM, PMS 10 μM a fosfátový pufr 0,1 M. Taktéţ 

v práci (8, 9, 10)  se lišila molarita činidel. Zde bylo měřeno aţ po deseti 

minutách inkubace a absorbce byla měřena při vlnové délce 570 nm. 
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Tab. č. 1: Modifikace metody ve vybraných pracích 

látka Koncentrace (μM) literatura 

NADH 166 

78 

100 

2000 

90 

468 

4,5 

6 

7 

8 

9 

10 

PMS 2,7 

10 

10 

100 

60 

4,5,9 

6 

7 

8 

10 

NBT 43 

50 

600 

1000 

150 

4,5,9 

6 

7 

8 

9 

KH2PO4 19 mM, pH 7,4 

16 mM, pH 8,0; Tris -HCl 

0,1 M, pH 7,8 

0,05 M, pH 7,4 

100 mM, pH 7,4 

4,5,9 

6 

7 

8 

10 

 

3.2 Úloha volných radikálů v patogenezi onemocnění 

urogenitálního traktu 

Ledviny jsou orgánem vysoce citlivým ke škodlivému působení volných 

radikálů. Právě přítomnost polynenasycených mastných kyselin (PUFA) je 

zodpovědná za tuto citlivost. Díky oxidačnímu stresu vzniká celá řada renálních 
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poškození, od akutního renálního selhání, rhambdomyolýzy, poškození 

glomerulů, obstrukční nefropatie, hyperlipidemie ke chronickému selhání ledvin 

a hemodialýze. (16) Ledviny jsou nejvíce prokrveným orgánem v lidském těle a 

regulace krevního průtoku má podstatný vliv na jejich exkretorickou funkci. 

Volné radikály produkovaní buňkami cévní stěny tak mohou ovlivňovat nejen 

renální perfuzi, ale i renální funkci. Zánětlivá onemocnění ledvin jsou spojena 

s infiltrací ledvin neutrofily a makrofágy, které jsou schopny produkovat velká 

mnoţství reaktivních forem kyslíku a dusíku. (12) 

Zneškodnění ROS (přirozenými nebo syntetickými antioxidanty) můţe ztlumit 

nebo zabránit oxidačnímu stresu a následnému renálnímu poškození. (16) 

Tab. č. 2: Role oxidačního stresu v mechanismech renálního poškození 

poškození mechanismus 

Akutní selhání ledvin  

-ischemie Poškození renálních epiteliálních buněk 

způsobených oxidem dusnatým při hypoxii  

-léky Gentamicin, cisplatina a cyklosporin A, jejichţ 

účinek je podpořen tvorbou ROS 

-kovy Ţelezem indukovaná tvorba volných radikálů 

-rhambdomyolýza Tvorba ROS, peroxidace lipidů 

Obstrukce močových cest Dysregulace tubulárních antioxidačních enzymů, 

tvorba ROS 

Hyperlipidemie a 

lipoproteinová nefropatie 

Tvorba ROS, fibróza, zánět a dysregulace 

antioxidačních enzymů 

Glomerulární poškození 

(zánět, skleróza) 

Cytokiny, zánětlivé působky, indukce apoptózy 

způsobená ROS 

Chronické renální selhání a 

hemodialýza 

Peroxidace lipidů, tvorba ROS 

 

3.2.1 Glomerulonefritida 

Glomerulonefritidy jsou imunitně podmíněná onemocnění glomerulů, někdy 

téţ se zánětlivými změnami v glomerulech. Rozlišujeme dva základní typy 
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glomerulonefritid. U tzv. proliferativní glomerulonefritidy jsou zmnoţeny místní 

glomerulární buňky nebo jsou glomeruly infiltrovány cirkulujícími leukocyty 

(neutrofily a monocyty). U neproliferativní glomerulonefritidy není buněčnost 

glomerulů zvýšena, ale je poškozena glomerulární kapilární stěna, jejíţ 

propustnost pro makromolekuly je pak výrazně zvýšena. 

Přestoţe patogeneze různých typů glomerulonefritid můţe být odlišná, 

předpokládá se, ţe vlastní poškození je zprostředkováno zejména zvýšenou 

glomerulární produkcí proteáz a reaktivních forem kyslíku. 

Zdrojem reaktivních forem kyslíku v glomerulech mohou být jak infiltrující 

leukocyty (neutrofily a makrofágy), tak rezidentní mezangiální a viscerální 

epitelové buňky. 

V mezangiálních buňkách in vitro lze indukovat tvorbu ROS různými 

podněty, například imunitními komplexy, membranolytickým komplexem 

komplementu (C5b – C9), některými cytokiny (IL – 1, TNFα) a jinými mediátory 

(např. PAF). Předpokládá se, ţe mezangiální buňky mohou být k produkci 

reaktivních forem kyslíku aktivovány poškozením jejich plazmatické membrány 

proteázami uvolňovanými infiltrujícími leukocyty. 

Pod vlivem celé řady podnětů jsou infiltrující monocyty a neutrofily schopny 

výrazně zvýšit vychytávání kyslíku a produkci reaktivních forem kyslíku. Jde o 

tzv. respirační vzplanutí, při němţ jejich NADPH – oxidáza přeměňuje 

molekulární kyslík na superoxidový anion, který je poté spontánně nebo pod 

vlivem superoxiddismutázy přeměněn na peroxid vodíku. 

O2
− + SOD + 2 H+ → O2 + SODred 

SODred + O2
− + 2 H+ → SOD + H2O2 

Superoxid a peroxid vodíku jsou dva základní typy reaktivních forem 

kyslíku. Peroxid vodíku je poté dále přeměňován za přítomnosti ţeleza na 

vysoce reaktivní hydroxylový radikál (Fentonova reakce, viz níţe) nebo můţe 

pod vlivem myeloperoxidázy reagovat s chloridy za vzniku vysoce toxické 

kyseliny chlorné (HOCl), která je schopna rychle oxidovat různé molekuly a 

poškozovat mikroorganismy, ale také buňky tělu vlastní. 

HO2
• + Fe3+→ O2 + Fe2+ + H+ 
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Mn+( Cu+, Fe2+, Ti3+, Co2+) + H2O2 → M(n+1)+( Cu2+, Fe3+, Ti4+, 

Co3+) + •OH + OH− 

H2O2 + Cl-   + H+→ HClO + H2O 

V experimentálních modelech glomerulonefritidy charakterizovaných 

infiltrací glomerulů neutrofily rozhoduje produkce HOCl z peroxidu vodíku o 

rozsahu tkáňového poškození. 

Bylo prokázáno, ţe protilátky proti cytoplazmě neutrofilních leukocytů, které 

cirkulují v krvi některých nemocných s nekrotizujícími vaskulitidami a 

srpkovitými nefritidami, výrazně zvyšují tvorbu superoxidu v neutrofilech. 

Podobně byla prokázána zvýšená produkce reaktivních forem kyslíku 

(superoxidového aniontu a peroxidu vodíku) makrofágy izolovanými 

z nefritických glomerulů u glomerulonefritidy indukované protilátkami proti 

glomerulární bazální membráně. Stimulované neutrofily a monocyty jsou tak 

jistě potenciálním zdrojem reaktivních forem kyslíku u glomerulárního 

poškození zprostředkovaného leukocyty. 

Glomerulární účinky reaktivních forem kyslíku: 

Hlavními projevy glomerulonefritidy jsou zvýšená propustnost glomerulární 

kapilární stěny pro makromolekuly, projevující se proteinurií, zhoršení renální 

funkce s poklesem glomerulární filtrace a histologicky prokazatelné změny 

v glomerulech. 

Reaktivní formy kyslíku přispívají společně s proteázami k degradaci 

extracelulární matrix a také glomerulární bazální membrány a tím přispívají 

k rozvoji proteinurie. Peroxid vodíku zvyšuje citlivost glomerulární bazální 

membrány k proteázám. 

Reaktivní formy kyslíku produkované aktivovanými neutrofily zvyšují renální 

syntézu prostaglandinu E2, PGF2α  a tromboxanu B2. Některé renální účinky 

reaktivních forem kyslíku tak mohou být zprostředkovány eikosanoidy. Kromě 

vlivu na produkci eikosanoidů vznikajících z kyseliny arachidonové působením 

cyklooxygenázy-1 a cyklooxygenázy-2 byly identifikovány eikosanoidy, které 

vznikají neenzymovou peroxidací kyseliny arachidonové působením volných 

radikálů. Nejlépe prostudovaným metabolitem tohoto typu je 8-izoprostan. Má 

silné vazokonstrikční účinky a po jeho intrarenální infuzi výrazně a úměrně 
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podané dávce poklesne průtok krve ledvinou a glomerulární filtrace. 8-

izoprostan působí renální vazokonstrikci vazbou na receptor pro tromboxan B2. 

(1, 17) 

3.2.2 Poškození ledvin při ischemii a reperfuzi 

Ischemické poškození ledvin je zprostředkováno reaktivními formami 

kyslíku. Tenze kyslíku v ledvinách závisí na dodávce a spotřebě kyslíku. Při 

sníţené dodávce kyslíku je ohroţena hypoxií zejména dřeň ledvin. Krátkodobá 

ischemie – reperfuze poškozuje proximální tubulus. Při renální ischemii se 

poškozují tubuly zejména pro nedostatek ATP. Zvýšená koncentrace kalcia 

aktivuje fosfolipázu A2, zvýšená koncentrace kyseliny arachidonové pak 

aktivuje jak cyklooxygenázu, tak lipoxygenázu. Reperfuze pak aktivuje tvorbu 

ROS. Důleţitou roli hraje také xantinoxidáza. Podávání superoxiddismutázy 

nebo inhibitorů xantinoxidázy můţe zmírnit rozsah renálního poškození. 

3.2.3 Volné radikály a diabetická nefropatie 

Diabetická nefropatie je dnes nejčastější příčinou terminálního selhání ledvin. 

Je charakterizována přetrvávající proteinurií, hypertenzí a zhoršenou renální 

funkcí. Patogeneze diabetické nefropatie je multifaktoriální. Rozhodující roli 

v patogenezi však hrají konečné produkty glykace bílkovin, vznikající 

neenzymovou glykací aminokyselin, ale také glykace lipidů a lipoproteinů. (1, 

18) 

3.2.4 Volné radikály a hypertenze 

Intersticiální zánět spolu s oxidačním stresem se podílí na vzniku a udrţování 

hypertenze sniţováním počtu nefronů a tím vznikem sodíkové disbalance. Při 

hypertenzi je permeabilita glomerulů různá a dochází k nadměrné infiltraci 

proteinů. Toxicita těchto proteinů způsobuje poškození tubulů, zánět a zjizvení 

tubulů. (19) 

Zvýšená produkce ROS byla prokázána u různých modelů experimentální 

hypertenze. U lidí s neléčenou mírnou a střední hypertenzí byla studiemi 

doloţena zvýšená tvorba superoxidu a peroxidu vodíku neutrofily, zvýšená 

peroxidace lipidů, sníţená aktivita SOD a sníţený obsah vitamínu E 

v erytrocytech.  
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Vazokonstrikce je dle studií vyvolána superoxidem, neboť ji lze zmírnit podáním 

exogenní superoxiddismutázy. Zvýšená produkce ROS byla u spontánně 

hypertenzních potkanů prokázána jiţ v prehypertenzní fázi, zvýšená produkce 

ROS tedy předchází vzniku hypertenze a není jejím důsledkem. Předpokládá 

se, ţe superoxid můţe přispívat k hypertenzi svou interakcí s oxidem dusnatým. 

(12) 

3.3 Rostlinné drogy používané při onemocnění ledvin, 

močových cest a prostaty 

Tab. č. 3: Drogy pouţívané při onemocnění ledvin, močových cest a 

prostaty 

infekce močových 
cest diuretická terapie funkčí potíže 

Uvae ursi folium Juniperi fructus Cucurbitae semen 

Orthosiphonis folium Petroselini radix, fructus Urticae radix 

Solidaginis herba Levistici radix Serenoae fructus 

Herniariae herba Graminis rhizoma 
Pruni africanae 

cortex 

 Equiseti herba Hypoxidis bulbus 

 Ononidis radix Epilobii herba 

 

Efekt přírodních diuretik není srovnatelný s moderními syntetickými diuretiky. 

Přírodní diuretika pouze indukují diurézu zvýšením glomerulární filtrace a 

zvyšují mnoţství primární moči. Proto mohou být pouţita pro prevenci a léčbu 

metabolických onemocnění. Přírodní diuretika jsou také první volbou při časné 

fázi benigní hyperplazie prostaty (BHP). Neinhibují abnormální růst benigní 

prostatické tkáně, mají však pozitivní vliv na subjektivní symptomy nemoci, jako 

je močení. 

3.3.1 Infekce močových cest 

Infekce močových cest je dnes velmi běţná. Typické pro ní je velmi málo nebo 

ţádné příznaky. V časné fázi onemocnění se dává přednost léčivým rostlinám. 

(20) 
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Pouţívané drogy jsou: 

3.3.1.1 Uvae ursi folium (Arctostaphylos uvae-ursi (L.) Spreng.), Ericaceae 

Obsahové látky: fenolické glykosidy – arbutin ( 6-10 %) a methylarbutin, 

gallotaniny odvozené od pentagalloylglukosy ( 15-20 %), flavonoidy, triterpeny, 

monotropein (iridoid) a picein ( glykosid  4-hydroxyarktofenonu). (20, 21) 

Farmakologické vlastnosti a pouţití: Arbutin působí nepřímo po metabolické 

konjugaci s glukuronovou  a sírovou kyselinou. Hydrochinon, který vzniká po 

této konjugaci, je antibakteriálně aktivní. Tento proces probíhá pouze 

v alkalickém prostředí ( pH 8,0). Hydrochinon je ve vysokých dávkách (1g) 

toxický. 

Vodné extrakty listů mají silnou antioxidační aktivitu in vitro, zháší superoxidový 

radikál generovaný Fentonovou reakcí a v systému hypoxantin – xantin 

oxidáza. Tato antioxidační aktivita vodných extraktů zaznamenaná in vivo můţe 

přispívat k prevenci onemocnění spojených s působením ROS. (19) 

Listová droga se tradičně uţívá k posilující terapii při infekci močových cest a ke 

zlepšení renální exkrece vody. K přípravě nálevu je preferovaná macerace za 

studena, při níţ přechází sice méně arbutinu, ale nepřecházejí třísloviny, které 

mají neţádoucí účinky (dráţdí ţaludek). Uţívání drogy je kontraindikováno u 

těhotných a kojících ţen a také u dětí do dvanácti let. (21) 

3.3.1.2 Vitis idae fructus (Rhodococcus vitis idae ),Vaccinaceae 

Obsahové látky: arbutin, flavonoidy a flavonoidní glykosidy jako kvercetin, 

kvercitrin, hyperosid, třísloviny (20,21) 

Farmakologické vlastnosti a pouţití: pouţívá se při symptomatických 

projevech zánětů močových cest a respiračního ústrojí. Mnoho současných 

studií ukazuje, ţe mechanismus působení brusinky je sloţen z mnoha kroků 

vedoucích k inhibici bakteriální adheze. 

Kromě tohoto působení byly studií Myagmar et al. (22) studovány účinky této 

drogy na galaktosaminem indukovanou hepatotoxicitu. Toxiny stimulují vznik 

ROS a RNS prostřednictvím ovlivnění mitochondriálního elektronového 

transportu, indukcí syntázy oxidu dusnatého, zvýšením koncentrace 

intracelulárního volného kalcia nebo aktivací fagocytů. Dobře známý 
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hepatotoxin galaktosamin aktivuje myší jaterní makrofágy (Kupfferovy buňky) a 

tvoří se zde volné radikály, toxické pro játra. Droga zde má funkci vychytávače 

volných radikálů. (20, 23) 

3.3.1.3 Orthosiphonis folium (Orthosiphon aristatus ( BLUME) Miq.), 

Lamiaceae 

Obsahové látky: draselné soli (3 %), diterpeny odvozené od pimarinu 

(orthosifoly A-E), triterpeny, silice bohatá na seskviterpenické uhlovodíky; 

fenolické látky: flavony – sinensetin a další di-, tri- a tetramethylované deriváty, 

estery kyseliny kávové – kyselina rosmarinová, kyselina dikafeoylvinná a 

deriváty lithospermových kyselin. 

Farmakologické vlastnosti a pouţití: Z drogy se uţívají listy a vrcholky 

stonků. V organismu droga působí tak, ţe z organizmu eliminuje vodu, dusík 

obsahující látky a sůl, která je přijímána potravou. Droga postupně redukuje 

zvýšenou hladinu dusíku v krvi (vysoká hladina dusíku  v krvi je nejspolehlivější 

příznak renální insuficience). Je uţívána při chronické nefritidě s mírnými 

symptomy a při výskytu renálních kamenů. (21,24) 

3.3.1.4 Solidaginis herba (Solidago virgaurea L.), Asteraceae 

Obsahové látky: flavonoidy, třísloviny, silice, diterpeny, saponiny – 

virgaureasaponiny I a II a fenolické kyseliny - estery kyseliny kávové (kyselina 

chlorogenová) a specifické sloučeniny virgaureosid A a leiocarposid. 

Farmakologická aktivita a pouţití: Pro terapeutické účely se sbírají kvetoucí 

vrcholky. Leiocarposidy působí diureticky, mají protizánětlivé účinky a působí 

proti bolesti, působí také jako spasmolytika hladkého svalstva. Jejich 

vstřebávání ze střeva je velmi malé. V Evropě se droga tradičně uţívá ke 

zvýšení vylučování. (21) 

3.3.1.5 Herniarie herba (Herniaria glabra L.), Caryophyllaceae 

Obsahové látky:  flavonoidní glykosidy – deriváty kvercetinu a 

isorhamnetinu, triterpenické saponiny a kumariny. 
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Farmakologické vlastnosti a terapeutické uţití: Droga má spasmolytické 

účinky na močový trakt. Můţe být pouţívána kromě ledvinných spasmů také na 

artritidu, revmatismus a respirační obtíţe. (21) 

3.3.2 Diuretická terapie 

Pití diuretických čajů působí tak, ţe zvyšují glomerulární filtraci, zvyšují 

tvorbu primární moči tím, ţe podporují renální cirkulaci a osmotické procesy 

v ledvinách. Jsou přednostně pouţívány při nespecifických poruchách močení, 

funkčních poruchách, jako je dráţdivý močový měchýř a pro prevenci 

znovuobjevení močových kamenů a při infekci močových cest. (20) 

Pouţívané drogy jsou: 

3.3.2.1 Juniperi fructus (Juniperus communis L.), Cupressaceae 

Obsahové látky: droga obsahuje od 5 do 20 ml/ kg silice, obsah se liší dle 

geografického původu a stupně zralosti. V silici je zastoupen pinen, sabinen,  - 

a  - kadinen, kampfen, myrcen, terpin – 1 – en – 4 - ol a bornylacetát. Dále 

droga obsahuje saponiny, flavonoidy, flavan – 3,4 – dioly a diterpeny. 

Farmakologická aktivita a terapeutické uţití: Plody stimulují renální exkreci. 

Plody jalovce a silice dráţdí renální epitel a mohou způsobit hematurii. 

V Německu je pouţití jalovce schváleno pouze v jedné indikaci a tou je 

dyspepsie. Těhotným ţenám (kvůli hrozícímu potratu) a pacientům s ledvinnými 

potíţemi nesmí být droga podávána a pacient musí být poučen, ţe dlouhodobé 

pouţívání má za následek neţádoucí účinky jako je dysurie, albuminurie a 

bolest ledvin. (20, 21)  

3.3.2.2 Petroselini radix (Petroselinum crispum ( Mill.) A. W. Hill.), Apiaceae 

Obsahové látky: Droga obsahuje silici tvořenou fenylpropany zejména 

apiolem (v apiolovém druhu aţ 60 – 80 %), myristicinem (v myristicinovém 

druhu asi 55 – 75 %) a 1 – allyl – 2,3,4,5 – tetrametoxybenzenem (v 

allyltetrametoxybenzenovém druhu 50 – 60%). Dalšími látkami jsou flavonoidy 

(opiin), furanokumariny (bergapten, iroinperatorin) a polyiny. (25) 

Plody obsahují silici (20 – 60 ml/kg) obdobného sloţení jako kořeny. 
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Listy obsahují malé mnoţství silice tvořené: myristicinem, p – mentha - 1,3,8 - 

trienem, limonenem,  - felandrenem, myrcenem, terpinolem,  - pinenem,  - 

elemenem. Dále obsahuje flavonoidní glykosidy, furanokumariny (bergapten) a 

ftalidy. 

Farmakologická aktivita a terapeutické uţití: Drogou je kořen a plod. 

Uţívá se jako je diuretikum (26) a emenagogum. Apiol je ve vysokých dávkách 

toxický. Po intoxikaci apiolem se můţe objevit encefalopatie nebo častěji 

ledvinné poškození. Můţe docházet i k poškození jater a fatální hemolytické 

anemii. Myristicin je známým halucinogenem. 

Pouţití drogy je kontraindikováno u těhotných ţen a při zánětu ledvin. 

Plody mají silnou diuretickou aktivitu a to v důsledku vysokého obsahu silic. 

Listy petrţele mají dvě hlavní oblasti lidového pouţití. Vnitřně se uţívají při 

bolesti a topicky na poškození kůţe, jako jsou praskliny, modřiny, omrzliny a 

štípnutí hmyzem. (21) 

Vodný a etanolový extrakt listů má antioxidační a antibakteriální aktivitu proti B. 

subtilis a E.coli. (27) 

V další studii (28) byly potvrzeny antidiabetické účinky listů. 

3.3.2.3 Graminis rhizoma (Elytrigia repens (L.)), Poaceae 

Obsahové látky: Oddenek obsahuje 3 – 10 % fruktosanů, sliz, polyalkoholy 

a malé mnoţství silice. Droga je téţ bohatá na minerální látky. 

Farmakologická aktivita a terapeutické uţití: Drogou je oddenek. Po podání 

urychluje eliminaci vody z organismu. (21) 

3.3.2.4 Equiseti herba (Equisetum arvense L.), Equisetaceae 

Obsahové látky: Droga obsahuje kyselinu křemičitou, saponiny, kyselinu 

askorbovou, fenolické kyseliny (kyselina skořicová, 5 - O - dikaffeoylšikimová 

kyselina) a velké mnoţství flavonoidů: ornitin, kempferol – 3 – O – glukosid, 3 - 

O - (6“ – O - malonyl -  - D - glukopyranosyl) - kvercetin, kvercetin – 3 – O - 

glukosid, dále steroly: β – sitosterol a kampestrol. (21, 29)  

Farmakologická aktivita a terapeutické uţití: Jako droga se pouţívá letní 

zelená, neplodná lodyha. Mnoho experimentálních dat ukazuje, ţe přeslička 
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zvyšuje exkreci vody. Je také významným stimulátorem metabolismu. Uţívá se 

při zánětech močového ústrojí nebo při močových a ledvinných kaméncích. 

Zevně urychluje hojení ran a působí antirevmaticky. Časté uţití je i 

v kosmetologii (prevence vrásek, celulitidy). Kontraindikováno je podání 

pacientům s edémy, které jsou způsobeny srdečním poškozením nebo 

poškozením ledvinných funkcí. (21) 

Droga působí také na benigní hyperplazii prostaty. 

Je jednou ze sloţek přípravku Eviprostat, jehoţ účinky na benigní hyperplazii 

prostaty byly studovány. (29) Eviprostat obsahuje extrakty z Chimaphila 

umbellata (EVI – 1), Populus tremula (EVI – 2), Pulsatila pratensis (EVI – 3) a 

Equisetum arvense (EVI – 4) a olej z pšeničných klíčků (Triticum aestivum) (EVI 

– 5). Flavonoidy izolované z Equisetum arvense mají antiradikálovou aktivitu. 

EVI –1, EVI –2 a EVI –4 nemají vliv na produkci kyseliny močové v systému 

hypoxantin/xantin, ale působí jako vychytávači superoxidového radikálu. Je ale 

nejasné, zda sloţky EVI –1, EVI –2, EVI –3 a EVI –4 působí inhibičně na vznik 

hydroxylového radikálu nebo působí jako vychytávači, protoţe obsahové látky 

Eviprostatu (flavonoidy, třísloviny, saponiny) jsou jak radikálovými vychytávači, 

tak chelatují ţelezo.                             

3.3.2.5 Ononidis radix (Oninis spinosa L.),  Fabaceae 

Viz. Kapitola 3.5.1. 

3.3.3 Funkční potíže (dráždivý močový měchýř, prostatitida a benigní 

hyperplazie prostaty) 

Funkční poškození močového měchýře je dvojího typu. Dráţdivý močový 

měchýř  se vyskytuje výhradně u ţen, poškození prostaty a nebakteriální 

prostatitida (známá jako neurotická prostata) jsou běţným problémem muţů. 

Prostatitida se vyskytuje ve třech formách: akutní bakteriální, chronická 

bakteriální a nebakteriální chronická prostatitida. Chronická nebakteriální 

prostatitida je běţnou formou prostatitidy a je způsobena infekčními agens. 

Akutní bakteriální prostatitida má základ v infekci močového traktu, způsobené 

zejména Escherichia coli, která se poté rozšíří i na prostatu. Chronická 

bakteriální prostatitida je obvykle výsledkem částečné blokády  močové trubice 
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(například při BHP), coţ podporuje růst bakterií. (30) Dráţdivý močový měchýř 

je patologický problém, který se jen s obtíţemi léčí. Moč je však zpravidla čistá 

a močový sediment se nevyznačuje ţádnými abnormalitami. Jedním z prvních 

symptomů je časté močení a nutkání na močení. Mnoţství vyloučené moči je 

však velmi malé. (20) 

Benigní hyperplazie prostaty je nejzávaţnější urologická porucha postihující 

starší muţskou populaci, způsobená nadměrnou buněčnou proliferací jak 

glandulárních (epiteliálních), tak stromatálních elementů v prostatě. 

Epidemiologická data uvádějí prevalenci BHP přibliţně 8 % okolo čtyřicátého 

roku ţivota a 90 % okolo devadesátého roku ţivota. Během časného stádia  

roste fibromuskulární a epiteliální tkáň a utlačuje normální tkáň prostaty, 

prostata se zvětšuje, utlačuje močovou trubici a nastávají potíţe 

s vyprazdňováním. (31) Klinické symptomy mají výrazný dopad na kaţdodenní 

ţivot. Tyto symptomy mohou být klasifikovány jako obstrukční a dráţdivé. 

Obstrukční symptomy jsou spojené se zúţením močové trubice, močový proud 

se pomaleji spouští, je slabší a je třeba vynaloţit větší sílu na to, aby se udrţel. 

Mnoho pacientů trpí také dráţdivými symptomy jako například polakisurií 

(častým nucením na močení), nokturií. Zůstává pocit neúplného vyprázdnění, 

bývá terminální odkapávání moči. Vyvíjí se inkontinence. Tyto symptomy 

mohou vést k sociální izolaci, nokturie ruší pacienta ve spánku, z tohoto důvodu 

je pacient unaven během dne. (32) Etiologie není známá, významnou roli hrají 

hormonální poruchy související se stárnutím. Testosteron je přeměňován na 

dihydrotestosteron DHT působením 5α – reduktázy. DHT nasedá na 

androgenní receptory a nutí tím proteiny k syntéze a následuje buněčný růst. 

(31) 

Farmakologická léčba, vycházející ze skutečnosti, ţe muţské hormony mají 

vliv na růst prostaty, jako jsou odstranění nebo blokáda androgenů, nemůţe být 

pouţita z důvodu ztráty potence a sníţení libida. Inhibice intracelulárních 

prostatických enzymů 5-α reduktázy (která přeměňuje testosteron na 

dihydrotestosteron) a aromatázy (která přeměňuje testosteron na estrogeny) je 

základem hormonální terapie s mnoha vedlejšími neţádoucími účinky. (30, 34)  

Benigní hyperplazii prostaty často doprovází zánět. Zánětlivé prostředí 

v prostatě je charakterizováno akumulací aktivovaných leukocytů a makrofágů, 
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které jsou příčinami zvýšení proteáz, angiogeního faktoru, chemokinů a 

superoxidu v tomto místě. Superoxid je poté přeměňován na reaktivní formy 

kyslíku, včetně peroxidu vodíku, singletového kyslíku a hydroxylového radikálu. 

Obstrukce močového měchýře skrze BHP způsobuje cyklickou ischemii a 

reperfuzi ve stěně močového měchýře. Toto vede k rozrušení intracelulární 

homeostázy vápníku a následně k aktivaci mnoha vápníkem regulovaných 

enzymů a tvorbě ROS. ROS způsobuje oxidaci biomolekul, coţ můţe vést 

k denervaci detrusoru močového měchýře a k následné destabilizaci. ROS tedy 

mohou být jedním z patogenních faktorů, proto antioxidanty mají své místo 

v léčbě BHP. (29) 

Drogy pouţívané na zmírnění symptomů jsou velmi dobře tolerovány a 

léčba je dlouhodobá. 

Pouţívané drogy jsou: 

3.3.3.1 Cucurbitae semen (Cucurbita pepo L.), Cucurbitaceae 

Obsahové látky: Semena obsahují velké mnoţství nenasycených mastných 

kyselin (43 – 55 % linolenová kyselina). Hlavními obsahovými látkami jsou 7 –

steroly a jejich glykosidy: například spinasterol glykosid, 5 – steroly: například 

klerosterol, isofucosterol, stigmasterol a kampesterol, dále skvalen a minerální 

látky, jako například selen. 

Farmakologická aktivita a terapeutické uţití: Mechanismus účinku 

fytosterolů, jako hlavních obsahových látek, spočívá v ovlivnění metabolismu 

prostaglandinu a prolaktinu. Tokoferol a selen mají protizánětlivou a 

antioxidační aktivitu.  

Semena se uţívají v raných stádiích BHP a při dráţdivém močovém měchýři a 

prostatitidě. (21) 

3.3.3.2 Urticae radix (Urtica dioica L.), Urticaceae 

Obsahové látky: Kořen obsahuje: polysacharidy, (10E, 12Z) – 9 – hydroxy - 

10,12 - oktadekadienovou kyselinu, malé mnoţství lektinu a mnoho fenolických 

látek s strukturou fenylpropanů: fenolické kyseliny, skopoletin, aldehydy a 

alkoholy odvozené od fenylpropanu nebo fenolů s C6 – C2 strukturou 
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(homovanilinový alkohol a jeho glykosidy). Dále jsou přítomné steroly: sitosterol 

a jeho 3 – O - glykosidy, 7- a 7- hydroxysitosterol a jejich glykosidy. 

Nať a listy obsahují chlorofyly, karotenoidy, minerální soli (většinou vápenaté) a 

kyselinu křemičitou, vitamíny C, B, K, triterpeny a steroly. (21, 25) 

Ţahavé chlupy na listech obsahují biogenní aminy, jako například histamin a 

serotonin. 

Farmakologická aktivita a terapeutické uţití: Kořen rostliny se tradičně uţívá 

k adjuvantní léčbě symptomů obstrukce močového měchýře prostatického 

původu a ke zvýšení eliminace vody. Kořen kopřivy zvyšuje objem moči, 

močový proud a sniţuje objem zbytkové moči. Proto je uţívána při léčbě BHP. 

Listy rostliny jsou bohaté na minerály, proteiny a vitamíny a jsou zdrojem 

chlorofylu. Listnatý stonek je uţíván při revmatických bolestech, jako prevence 

tvorby kamenů a při dráţdění způsobeném zánětem v močovém traktu. (21) 

3.3.3.3 Serenoae fructus (Serenoa repens (Bartr.)Small), Palmae 

Obsahové látky: Plody a semena jsou bohaté na volné nebo esterifikované 

mastné kyseliny a mastné alkoholy, fytosteroly, sitosteroly a jeho glykosidy, 

fytoestrogeny, triterpeny, polysacharidy, lektiny, třísloviny a flavonoidy. (21, 31) 

Farmakologická aktivity a terapeutické uţití: Účinky extraktu z této drogy jsou 

intenzivně studovány. Na myších a vykastrovaných potkanech byla dokázána 

jeho antiandrogenní aktivita. In vitro dochází k inhibici steroidů 5α reduktázy a 

3α reduktázy. In vitro i in vivo se sniţuje vazba mezi dihydrotestosteronem a 

androgenními receptory. Studována je i spasmolytická aktivita (relaxuje hladké 

svalstvo) a inhibiční efekt na růstové faktory indukující růst prostatických buněk. 

Výsledky klinických studií dokazují, ţe při léčbě, která trvá nejméně jeden aţ tři 

měsíce, dochází ke zvýšení močového proudu a sníţení objemu zbytkové moči 

a v neposlední řadě ke zlepšení symptomů. (21) 

3.3.3.4 Pruni africanae cortex (Pygeum africanum), Rosaceae 

Obsahové látky: Fytosteroly, pentacyklické triterpeny, alkoholy a jejich 

estery s ferulovou kyselinou dále je přítomen β – sitosterol, sitosteron. 

Farmakologická aktivita a terapeutické uţití: Vyuţívá se ve fomrě 

standardizovaných extraktů. Extrakt má účinky protizánětlivé (inhibice 5 - 
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lipooxygenázy), dále antiestrogenní (inhibice aromatázy) a antiandrogenní 

(inhibice 5α - reduktázy). Zároveň blokuje účinek tzv. růstových faktorů, 

peptidových hormonů, které stimulují buňky prostaty k dalšímu mnoţení a růstu. 

(31) 

3.3.3.5 Bulbus hypoxidis (Hypoxis rooperi T. Moore), Hypoxidaceae 

Obsahové látky: Cibule obsahuje glykosidy, hypoxosid (der. norlignanu), 

v přítomnosti β- glukosidázy je konvertován na rooperol, jenţ je in vitro 

cytotoxický. Dosud provedené testy naznačují, ţe pro člověka toxický není. 

Farmakologická aktivita a terapeutické uţití: V Německu a v Jiţní Africe se 

pouţívá jako podpůrná léčba benigní hyperplazie prostaty. (21) 

3.3.3.6 Epilobii herba (Epilobium parviflorum L.), Oenoteraceae 

Viz. Kapitola 3.5.2. 

3.4 Charakteristika testovaných drog 

3.4.1 Radix ononidis (Oninis arvensis L.), Fabaceae 

Obsahové látky: Kořeny obsahují formononetin, ononin (7β – (glukosyloxy) 

formononetin), onogenin, trifolirhizin, kempferol, trifolin, pseudobaptigenin a 4´- 

methoxy – 6´ - hydroxyisoflavon. Dále byly nalezeny další isoflavony: genistin, 

diadzein, pterokarpan, biochanin A a isoflavanon onosid. Dále je obsaţeno  

malé mnoţství silice, hlavní sloţky jsou: anethol a karvon, třísloviny a lektiny 

(tvořené kyselinou glutamovou, asparagovou, serinem, threoninem a neutrálním 

cukrem). V droze se téţ vyskytuje kyselina kávová. 

Kořeny obsahují triterpenický alkohol onocerin. 

V nati jsou obsaţeny flavonoidy: ononin, kvercetin a jeho glykosidy 

(glukosid a rhamnosid), astragalin a kempferol. (35, 36) 

Tab. č. 4: Isoflavonoidy obsaţené v Ononidis radix 
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 2 5 7 3’ 4‘ 5‘ 6‘ 

ononin   O - glc  OCH3   

dihydroononin 2H    OCH3   

formononetin   OH  OCH3   

onogenin 2H  OH - O - CH2 – O -  OCH3 

onosid 2H  O - glc - O - CH2 – O - OCH3  

diadzein   OH  OH   

genistein  OH OH  OH   

7-glukosyloxy- Ψ- 

baptigenin 

  O - glc - O - CH2 – O -   

 

Farmakologické účinky a uţití: Kořeny se pouţívají jako diuretikum. 

Experimentálně byl prokázán diuretický účinek po podání extraktu nati O. 

spinosa L. a antibakteriální účinek extraktů květů O. natrix L. (35)  

Nať příbuzného druhu – jehlice rolní se v lidovém léčitelství pouţívá jako 

diuretikum, při poruchách metabolismu, onemocnění ţlučníku, vysokém 

krevním tlaku a při koţních onemocněních, zejména špatně hojících se koţních 

defektech. Po podání etanolového extraktu nati jehlice rolní bylo pozorováno 

zvýšení syntézy ţlučových kyselin, coţ naznačuje jistou cholagogní aktivitu.(35) 

Také byl prokázán protizánětlivý účinek. (37) 

3.4.2 Epilobii herba (Epilobium parviflorum L.), Oenoteraceae 

Obsahové látky: β-sitosterol, sitosterol – 3 – β – D - glukosid, β – sitosterol – 

6 – acyl – β – D - glukosid a estery β - sitosterolu s kyselinami palmitovou, 

kaprinovou, kaprylovou, kapronovou a propionovou. Nadzemní část obsahuje 

mastné kyseliny: kyselinu palmitovou, palmitoolejovou, stearovou, olejovou, 

arachidonovou, arachidovou, linolovou a linolenovou. 
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Důleţitými obsahovými látkami jsou flavonoidy: myricitrin, izomyricitrin a 

kvercitrin (kvercetin – 3 – rhamnosid), izokvercitrin, guaiaverin, dále potom 

kvercetin, kempferol, myricetin a jejich glykosidy: rutin (kvercetin-3- rutinosid). 

Některé druhy z rodu Epilobium L. obsahují kyseliny chlorogenovou, gallovou a 

ellagovou. (38, 39, 40) 

 

Obr. 1: Významné flavonoidy obsaţené v Epilobii herba 
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Farmakologické vlastnosti a terapeutické uţití: Epilobii herba je v lidovém 

léčitelství doporučována při onemocnění prostaty a to zejména při BHP a při 

prostatitidě a jako desinficiens močových cest. Extrakt z nadzemní části rostliny 
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má analgetický a antimikrobiální (inhibuje růst E. coli) a antiproliferativní aktivitu 

(30). 

Protizánětlivý účinek spočívá v inhibici cyklooxygenázy 2 (COX-2), která 

katalyzuje biosyntézu prostaglandinů. (30)  

Nejdůleţitější však je působení na prostatu. Experimentální studie na 

kastrovaných myších dokazují, ţe vodný extrakt ovlivňuje růst druhotných 

pohlavních orgánů. Flavonoidy obsaţené v extraktu inhibují 5 - α reduktázu, 

která při BHP hraje významnou roli. (30) 
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4 Experimentální část 

4.1 Materiál a metody 

4.1.1 Rostlinný materiál 

Epilobii herba a Ononidis radix byly zakoupeny v prodejně léčivých rostlin 

Pharmacentrum, Hradec Králové. 

4.1.2 Použité chemikálie 

Chemikálie pouţité pro stanovení superoxidu: 

Hydrogenfosforečnan draselný p.a. 

Hydroxid draselný p.a. 

5 – methylfenazinium – methyl – sulfát  Sigma (St. Luis, MO, USA) 

ß – nikotinamid adenin dinukleotid  Sigma (St. Luis, MO, USA) 

Nitrotetrazolinová modř  Sigma (St. Luis, MO, USA) 

Chemikálie pouţité pro stanovení flavonoidů: 

Aceton p.a. 

Ethyl acetát p.a. 

Chlorid hlinitý p.a. 

Kyselina boritá p.a. 

Kyselina chlorovodíková p.a. 

Kyselina mravenčí bezvodá p.a. 

Kyselina octová bezvodá p.a. 

Kyselina ledová octová  p.a 

Kyselina šťavelová p.a.  

Líh R 60%  

Methanol p.a. 

Methenamin p.a. 
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Síran sodný bezvodý p.a. 

Kyselina chlorovodíková RS : 70 g kyseliny chlorovodíkové R zředěno vodou R 

na 100,0 ml. 

Chlorid hlinitý RS1: 2,0 g chloridu hlinitého R se rozpustí ve 100 ml roztoku 

kyseliny octové ledové R 5% (V/V) v metanolu R. 

Standardy: 

Kvercetin p.a.  ROTH Karlsruhe 

Hyperosid  ROTH Karlsruhe 

Rutin  ROTH Karlsruhe 

Myricitrin  ROTH Karlsruhe 

 

4.1.3 Přístrojové vybavení 

Analytické váhy  KERN 

Ultrazvuková lázeň  Bendelin Sonorex 

Mikrodávkovač  BIOHIT 

Dvoupaprskový spektrofotometr  Shimadzu 

Lyofilizátor  MLW – LGA 05, Medizintechnik Leipzig, GDR 

Chromatografická sestava  Jasco (čerpadlo PU - 2089,  detektor MD - 2015, 

autosampler AS - 2055) 

Kolona  LiChrospher RP-18 250x4 (5mm) s ochranou předklonkou 

Vakuová odparka  Laborta 

4.2 Stanovení obsahu flavonoidů  

4.2.1 Epilobii herba 

Příprava výluhu z drogy (základního roztoku): 

Naváţila jsem 0,200 g práškové drogy (250) a ve 100 ml baňce jsem ji 

smíchala s 1,0 ml roztoku methenaminu (5g/l), 20,0 ml acetonu a 2,0 ml 

kyseliny chlorovodíkové a vařila jsem 30 minut pod zpětným chladičem. 
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Zfiltrovala jsem přes chomáček vaty do 100 ml odměrné baňky. Opět jsem 

vloţila drogu a chomáček vaty do varné baňky a vařila jsem dvakrát 10 minut 

pod zpětným chladičem s 20,0 ml acetonu. Po ochlazení jsem zfiltrovala přes 

filtrační papír do téţe odměrné baňky. Roztok jsem zředila acetonem  předem 

pouţitým k promytí baňky a filtru na 100,0 ml. 

20,0 ml tohoto roztoku jsem převedla do dělící nálevky, přidala jsem 20 ml 

vody  a protřepávala jsem nejprve s 15,0 ml a pak třikrát s 10,0 ml ethyl acetátu. 

Spojené horní vrstvy jsem protřepávala dvakrát 50,0 ml vody, vodnou vrstvu 

jsem odpustila.  

Acetátový podíl jsem zfiltrovala přes 10 g síranu sodného bezvodého do 

50,0 ml baňky. Roztok v baňce jsem zředila ethyl acetátem na 50,0 ml. 

Zkoušený roztok: 

10,0 ml základního roztoku jsem smíchala s 1,0 ml roztoku chloridu hlinitého 

a zředila jsem ho roztokem kyseliny octové ledové 5 % (V/V) v methanolu na 

25,0 ml. 

Kontrolní roztok: 

10,0 ml základního roztoku jsem zředila roztokem kyseliny octové ledové 

5% (V/V) v methanolu na 25,0 ml. 

Po 30 minutách jsem změřila absorbanci zkoušeného roztoku při 425 nm 

proti kontrolnímu roztoku. 

Obsah flavonoidů vztaţeno na hyperosid jsem vypočítala ze vztahu:  

% =  
m

A 25,1
 

kde: A …absorbance zkoušeného roztoku v maximu při 425 nm 

 m … hmotnost drogy v g 

Výsledky uvádí tabulka č.5. 

4.2.2 Ononidis radix 

Příprava výluhu z drogy zkoušeného a kontrolního vzorku byla provedena 

postupem shodným s Epilobii herba. (41) 

Výsledky uvádí tabulka č.6. 
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4.3 HPLC 

Příprava výluhů z drog: 

5,0 g drogy Epilobii herba a Ononidis radix jsem rozdrobnila (250) a v baňce 

přelila 500 ml vroucí vody. Přikryla jsem hodinovým sklíčkem a nechala jsem 30 

minut vyluhovat. Po 30 minutách jsem výluhy zfiltrovala přes Büchnerovu 

nálevku. Výluhy byly vysušeny lyofilizací. 

Získáno bylo 0,3825 g lyofilizátu drogy Epilobii herba a 0,6033 g lyofilizátu 

drogy Ononidis radix, uchovávány byly v uzavřené nádobě v exikátoru. 

HPLC analýza byla prováděna na chromatografické sestavě Jasco 

(čerpadlo PU-2089,  detektor MD-2015, autosampler AS-2055), vybavené 

předkolonovým filtrem a kolonou LiChrospher RP-18 250x4 (5mm) s ochranou 

předkolonkou.  

Eluce mobilní fáze probíhala nejdříve isokraticky: od 0 do 8 min., průtok 1 

ml/min, 3% acetonitrilu ve vodě (pufr: kys. o - fosforečná, 0,15%).  

Od 8 do 40 minuty gradientově: za výše zmíněných podmínek do: průtok 

1,4 ml/min, 75% acetonitrilu ve vodě (pufr: kys. o – fosforečná, 0,15%).  

Detekce byla provedena pomocí DAD detektoru v rozmezí vlnových délek 

200 - 650 nm.  

Výsledky uvádí tab. 7 a obr. 2 (Epilobii herba) a tab. 8 a obr. 3 a 4 (Ononidis 

radix). 

4.4 Zhášení superoxidového radikálu generovaného 

neenzymaticky 

Superoxidový radikál byl generován reakcí 5 – methylfenazinium – methyl – 

sulfátu (PMS) a nikotinamiduadeninudinukleotidu (NADH) postupem popsaným 

v práci Vrchovská a kol. (5). 

 

 

 



 

33 

 

4.4.1 Příprava činidel pro stanovení antioxidační aktivity 

Veškerá činidla byla připravována a pouţívána v den měření. 

Pufr - KH2PO4  19 mM, pH 7,4: 

2,6 g  KH2PO4  jsem rozpustila ve vodě a doplnila na 1000,0 ml a upravila 

jsem pH na 7,4 na pH – metru přidáním 0,1 mM roztoku hydroxidu draselného. 

NADH 166 μM: 

35 mg NADH do 50,0 ml pufru, k rozpuštění jsem vyuţila ultrazvuk. 

NBT 43 μM (Nitrotetrazolinová modř): 

3,3 mg NBT jsem rozpustila v 50,0 ml pufru. 

PMS 2,7 μM (N – methylphenazonium methylsulfát): 

Naváţila jsem si asi 0,01g přesně a rozpustila v 1 ml pufru. Vypočetla jsem, 

v jakém mnoţství tohoto roztoku bude obsaţen 1 mg PMS a odpovídající objem 

roztoku jsem odebrala a doplnila do 1,0 ml pufrem. Z tohoto roztoku jsem 

odměřila 250 μl a doplnila do 50,0 ml pufrem. 

Vzorek hodnocené drogy: 

Naváţila jsem si asi 0,01g lyofilizovaného výluhu z drogy a rozpustila v 1,0 

ml pufru (Ononidis radix) resp. ve 2,0 ml pufru (Epilobii herba). 

Roztoky standardů:  

Kvercetin  

0,006 g jsem rozpustila ve 12,0 ml pufru. Pro měření jsem ředila. 

Hyperosid 

0,0012 g jsem rozpustila ve 2,0 ml pufru. 

Rutin 

0,0012 g jsem rozpustila ve 2,0 ml pufru. 

Myricitrin 

0,0011 g jsem rozpustila v 2,0 ml pufru. 
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4.4.2 Vlastní měření antioxidační aktivity 

Nejprve jsem zjišťovala aktivitu kontrolního vzorku. Ten jsem připravila tak, 

ţe jsem do kyvety postupně odměřovala roztoky v níţe uvedeném pořadí: 

Kontrolní vzorek: 

1. 150 μl roztoku pufru KH2PO4  19 mM, pH 7,4 

2. 150 μl roztoku NADH 166 μM 

3. 450 μl roztoku NBT 43 μM 

4. 150 μl roztoku PMS 2,7 μM 

Slepý kontrolní vzorek: 

1. 150 μl roztoku pufru KH2PO4  19 mM, pH 7,4 

2. 150 μl roztoku NADH 166 μM 

3. 450 μl roztoku NBT 43 μM 

4. 150 μl roztoku pufru KH2PO4  19 mM, pH 7,4 

 

Následně jsem měřila aktivitu vzorků. 

Vzorek a slepý vzorek jsem připravila odměřením roztoků do kyvety dle níţe 

uvedeného pořadí: 

Vzorek: 

1. 150 μl roztoku vzorku 

2. 150 μl roztoku NADH 166 μM 

3. 450 μl roztoku NBT 43 μM 

4. 150 μl roztoku PMS 2,7 μM 

Slepý vzorek: 

1. 150 μl roztoku vzorku 

2. 150 μl roztoku NADH 166 μM 

3. 450 μl roztoku NBT 43 μM 

4. 150 μl roztoku pufru KH2PO4  19 mM, pH 7,4 
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Absorbanci jsem měřila ihned po přidání PMS (u vzorku a kontrolního 

vzorku) resp. pufru (u slepého vzorku a slepého kontrolního vzorku). 

Měření jsem prováděla třikrát pro kontrolní vzorek ve dvoupaprskovém 

spektrofotometru nastaveném na kinetickou funkci, při vlnové délce 560 nm, po 

dobu 2 minut, při pokojové teplotě. 

Za stejných podmínek jsem provedla měření pro vzorek, třikrát pro kaţdou 

koncentraci. 

Aktivitu standardů jsem měřila za stejných podmínek jako aktivitu vzorku a 

slepého vzorku. 

Výsledky jsem vyjádřila v procentech inhibice redukce NBT v porovnání 

s kontrolním vzorkem. 

Inhibici redukce NBT jsem vypočítala podle vzorce: 

% inhibice redukce NBT = (1 – Av / Ak) x 100  

kde: Av nárůst absorbance testovaného vzorku v čase t = 2min 

 Ak nárůst absorbance kontrolního vzorku v čase t = 2 min 

 

Výsledky měření aktivity pro drogu Epilobii herba  jsou uvedeny v tabulkách 

9 - 11 a obr. 5. 

Výsledky měření aktivity pro drogu Ononidis radix  jsou uvedeny v tabulkách 

12 - 14 a obr. 6. 

Jako porovnávací látky byly pouţity kvercetin, hyperosid, rutin a myricitrin. 

Výsledky uvádí tabulky 15 - 18  a obr.7 - 10. 
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4.5 Výsledky  

4.5.1 Stanovení obsahu flavonoidů v drogách  

Tab. č.5:  Obsahu flavonoidů v droze Epilobii herba 

vzorek č. Naváţka 
(g) 

 

A obsah 
flavonoidů 

% 

průměrný 
obsah % 

s 

1 0,2011 0,0710 0,4413     

2 0,2011 0,0710 0,4413 0,4827 0,0586 

3 0,2011 0,0910 0,5656     

 

Tab. č. 6: Obsahu flavonoidů v droze Ononidis radix 

vzorek č. Naváţka 
(g) 

 

A obsah 
flavonoidů 

% 

průměrný 
obsah % 

s 

1 0,5006 0,0690 0,1723     

2 0,5000 0,0650 0,1625 0,1657 0,0047 

3 0,5005 0,0650 0,1623     
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4.5.2 HPLC 

4.5.2.1 Analýza vodného výluhu z drogy  Epilobii herba 

Obr. č.2:HPLC profil flavonoidů obsaţených v droze Epilobii herba  

Detekce při 254 nm. Vyznačeny jsou píky: rutin, myricitrin, kvercitrin. 
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Tab. č.7:  Obsah flavonoidů dokázaných ve vodném výluhu z drogy Epilobii 

herba 

látka obsah (%) 

myricitrin 0,07 

kvercitrin 0,08 

rutin 0,08 

 

4.5.2.2 Analýza vodného výluhu z drogy Ononidis radix 

Obr. č.3: HPLC profil flavonoidů obsaţených v droze Ononidis radix. Detekce 

při 260 nm. Vyznačeny jsou píky: genistin, diadzein, genistein, biochanin A. 
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Obr. č.4: HPLC profil organických kyselin obsaţených v droze Ononidis radix. 

Detekce při 254 nm. Vyznačen je pík kyseliny kávové. 

 

 

Tab.č.8: Obsah fenolických látek dokázaných ve vodném výluhu z drogy 

Ononidis radix 

látka obsah (%) 

genistin 0,02 

diadzein 0,02 

biochanin A 0,02 

kyselina kávová 0,01 
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4.5.3 Zhášení superoxidového radikálu 

4.5.3.1 Aktivita nálevu Epilobii herba 

Tab.č.9: Vzorek č.1 

c A A průměrná A průměrná A inhibice redukce NBT 

mg/ml vzorek kontrola vzorek kontrola % 

 0,1479 0,1695    

0,0319 0,1434 0,1695 0,1492 0,1662 10,231 

 0,1562 0,1595    

 0,1251 0,1695    

0,0638 0,1171 0,1695 0,1168 0,1662 29,709 

 0,1082 0,1595    

 0,0422 0,1695    

0,1275 0,0353 0,1695 0,0391 0,1662 76,449 

 0,0399 0,1595    

 0,0082 0,1695    

1,2750 0,0095 0,1695 0,0089 0,1662 94,664 

 0,0089 0,1595    

 -0,0009 0,1695    

5,1000 -0,0001 0,1695 -0,0002 0,1662 100,12 

 0,0004 0,1595    
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Tab. č.10: Vzorek č.2 

c A A průměrná A průměrná A inhibice redukce NBT 

mg/ml vzorek kontrola vzorek kontrola % 

 0,2239 0,2033    

0,0319 0,2057 0,2236 0,2140 0,2124 -0,753 

 0,2125 0,2104    

 0,0718 0,2033    

0,0638 0,0720 0,2236 0,0739 0,2124 65,228 

 0,0778 0,2104    

 0,0471 0,2033    

0,1275 0,0407 0,2236 0,0417 0,2124 80,370 

 0,0373 0,2104    

 0,0077 0,2033    

1,2750 0,0086 0,2236 0,0082 0,2124 96,124 

 0,0084 0,2104    

 0,0000 0,2033    

5,1000 -0,0002 0,2236 -0,0003 0,2124 100,141 

 -0,0007 0,2104    

 

Tab.č.11: Průměrné hodnoty inhibice redukce NBT 

koncentrace mg/ml 0,0319 0,0638 0,1275 1,2750 5,1000 

inhibice redukce NBT % 4,739 47,469 78,410 95,394 100,131 

směrodatná odchylka 5,4919 17,7596 1,9605 0,7301 0,0104 
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Obr. č.5: Závislosti  inhibice NBT na koncentraci lyofilizátu vodného výluhu 

drogy Epilobii herba  
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4.5.3.2 Aktivita nálevu Ononidis radix 

Tab.č 12: Vzorek č.1 

c A A průměrná A průměrná A inhibice redukce NBT 

mg/ml vzorek kontrola vzorek kontrola % 

 0,2162 0,2246    

0,0197 0,2185 0,2360 0,2193 0,2311 5,107 

 0,2231 0,2326    

 0,1970 0,2246    

0,0789 0,1867 0,2360 0,1954 0,2311 15,436 

 0,2025 0,2326    

 0,1353 0,2246    

0,3156 0,1331 0,2360 0,1342 0,2311 41,936 

 0,1341 0,2326    

 0,0896 0,2246    

1,2625 0,0871 0,2360 0,0865 0,2311 62,550 

 0,0829 0,2326    

 0,0492 0,2246    

5,0500 0,0545 0,2360 0,0518 0,2311 77,582 

 0,0517 0,2326    

 0,0067 0,2246    

10,1000 0,0047 0,2360 0,0059 0,2311 97,461 

 0,0062 0,2326    

 



 

44 

Tab.č.13: Vzorek č.2 

c A A průměrná A průměrná A inhibice redukce NBT 

mg/ml vzorek kontrola vzorek kontrola % 

 0,1620 0,1719    

0,0197 0,1609 0,1807 0,1568 0,1768 11,348 

 0,1474 0,1779    

 0,1343 0,1719    

0,0789 0,1405 0,1807 0,1369 0,1768 22,564 

 0,1360 0,1779    

 0,0975 0,1719    

0,3156 0,0995 0,1807 0,1010 0,1768 42,884 

 0,1060 0,1779    

 0,0669 0,1719    

1,2625 0,0677 0,1807 0,0666 0,1768 62,319 

 0,0653 0,1779    

 0,0372 0,1719    

5,0500 0,0406 0,1807 0,0375 0,1768 78,794 

 0,0347 0,1779    

 0,0098 0,1719    

10,1000 0,0119 0,1807 0,0095 0,1768 94,628 

 0,0068 0,1779    

 

Tab.č.14: Průměrné hodnoty inhibice redukce NBT 

koncentrace mg/ml 0,0197 0,0789 0,3156 1,2625 5,0500 10,1000 

inhibice redukce NBT % 8,227 19,000 42,410 62,435 78,188 96,044 

směrodatná odchylka 3,1205 3,5640 0,4741 0,1160 0,6057 1,4167 
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Obr. č.6: Závislosti inhibice NBT na koncentraci lyofilizátu vodného výluhu 

drogy Ononidis radix 
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4.5.3.3 Aktivita kvercetinu 

Tab.č.15: Výsledky měření zhášení superoxidového radikálu působením 

standardu kvercetinu. 

c A A průměrná A průměrná A inhibice redukce NBT 

mg/ml vzorek kontrola vzorek kontrola % 

 0,0845 0,1448    

6,25•10-8 0,0868 0,1480 0,0912 0,1468 37,883 

 0,1022 0,1475    

 0,0869 0,1448    

6,25•10-7 0,0979 0,1480 0,0892 0,1468 39,201 

 0,0829 0,1475    

 0,0925 0,1448    

6,25•10-6 0,1023 0,1480 0,0980 0,1468 33,227 

 0,0992 0,1475    

 0,1148 0,1448    

6,25•10-5 0,1189 0,1480 0,1150 0,1468 21,644 

 0,1113 0,1475    

 0,1431 0,1448    

6,25•10-3 0,1499 0,1480 0,1457 0,1468 0,727 

 0,1441 0,1475    

 

Obr č.7: Účinek kvercetinu na redukci NBT 
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4.5.3.4 Aktivita hyperosidu 

Tab.č. 16: Výsledky měření zhášení superoxidového radikálu působením 

standardu hyperosidu. 

c A A průměrná A průměrná A inhibice redukce NBT 

mg/ml vzorek kontrola vzorek kontrola % 

 0,0951 0,1448    

3•10-4 0,0984 0,1480 0,0945 0,1468 35,589 

 0,0901 0,1475    

 0,0920 0,1448    

2,4•10-3 0,1040 0,1480 0,0982 0,1468 33,068 

 0,0987 0,1475    

 0,0666 0,1448    

3,75•10-2 0,0698 0,1480 0,0670 0,1468 54,372 

 0,0645 0,1475    

 0,0343 0,1448    

3•10-1 0,0354 0,1480 0,0338 0,1468 76,970 

 0,0317 0,1475    

 0,0136 0,1448    

6•10-1 0,0149 0,1480 0,0141 0,1468 90,416 

 0,0137 0,1475    

 

Obr. č. 8: Účinek hyperosidu na redukci NBT 
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4.5.3.5 Aktivita rutinu 

Tab.č. 17: Výsledky měření zhášení superoxidového radikálu působením 

standardu rutinu. 

c A A průměrná A průměrná A inhibice redukce NBT 

mg/ml vzorek kontrola vzorek kontrola % 

 0,1260 0,1480    

5•10-2 0,1347 0,1665 0,1330 0,1564 14,983 

 0,1382 0,1547    

 0,0975 0,1480    

1•10-1 0,0969 0,1665 0,0962 0,1564 38,470 

 0,0943 0,1547    

 0,0878 0,1480    

2•10-1 0,0875 0,1665 0,0868 0,1564 44,501 

 0,0851 0,1547    

 0,0601 0,1480    

4•10-1 0,0583 0,1665 0,0582 0,1564 62,766 

 0,0563 0,1547    

 0,0159 0,1480    

6•10-1 0,0082 0,1665 0,0120 0,1564 92,327 

 0,0119 0,1547    

 

Obr. č.9: Účinek rutinu na redukci NBT 
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4.5.3.6 Aktivita myricitrinu 

Tab.č. 18: Výsledky měření zhášení superoxidového radikálu působením 

standardu myricitrinu. 

c A A průměrná A průměrná A inhibice redukce NBT 

mg/ml vzorek kontrola vzorek kontrola % 

 0,2458 0,2591    

2,1•10-3 0,2444 0,2725 0,2459 0,2648 7,113 

 0,2476 0,2627    

 0,1550 0,2591    

1,72•10-2 0,1626 0,2725 0,1549 0,2648 41,483 

 0,1472 0,2627    

 0,0559 0,2591    

6,88•10-2 0,0538 0,2725 0,0552 0,2648 79,164 

 0,0558 0,2627    

 0,0287 0,2591    

2,75•10-1 0,0272 0,2725 0,0276 0,2648 89,576 

 0,0269 0,2627    

 0,0108 0,2591    

5,5•10-1 0,0135 0,2725 0,0133 0,2648 94,977 

 0,0156 0,2627    

 

Obr. č.10: Účinek myricitrinu na redukci NBT 
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5 Diskuse 

Volné radikály jsou vysoce reaktivní molekuly obsahující nepárový elektron. 

Způsobují oxidační stres, který je definován jako disbalance mezi koncentrací 

oxidantů a antioxiodantů, a který vede k poškození organismu. Objev role 

volných radikálů v progresi rakoviny, diabetu, neurodegenerativních 

onemocnění, stárnutí a dalších nemocech nutně vedl k medicínské revoluci. 

V posledních letech mají antioxidanty stále důleţitější roli díky jejich schopnosti 

profylaxe a schopnosti být terapeutiky v mnoha nemocech. (42) 

Superoxidový radikál je jednoelektronová forma molekulárního kyslíku. Je 

prekurzorem dalších ROS. Nejdůleţitějším zdrojem superoxidu je 

mitochondriální elektronový transport. Za normálních okolností je zde 

rovnováha mezi hladinou ROS a hladinou antioxidantů (například enzym 

superoxiddismutáza). Za patologických podmínek potom jsou mitochondriální 

jednotky napadány ROS, coţ vede k poruše struktury a funkce a k následné 

mitochondriální dysfunkci. (43) 

Zdroji superoxidového radikálu jsou neutrofilní leukocyty, makrofágy a kromě 

jiného také enzymy. Reaktivní formy kyslíku pouţívají k odstraňování zbytků 

mrtvých buněk a k zabíjení bakterií. Jejich plazmatická membrána je vybavena 

enzymatickým komplexem NADPH – oxidázou. Komplex se po pohlcení částice 

aktivuje a přeměňuje molekulu kyslíku na superoxid. (12) 

Orgán, který můţe být zdrojem ROS a jeţ je vysoce náchylný k poškození 

způsobeném volnými radikály, jsou ledviny. (44) Za tuto citlivost jsou 

v ledvinách zodpovědné polynenasycené mastné kyseliny (PUFA). (16)  

Zdravé ledviny, orgán, který tvoří méně neţ 1 % z celkové váhy těla, 

spotřebují relativně vysoké mnoţství kyslíku. Spotřebují asi 10 % z celkové 

spotřeby organismu. Kyslík je vyuţíván k udrţení fosforylace a k syntéze ATP, 

hojně potom také k renálním tubulárním transportním procesům. Ve zdravém 

organismu je relativně nízké mnoţství ROS tolerováno bez patrných 

neţádoucích efektů. Na druhé straně však volné radikály produkované 

nadměrně endogenními nebo infiltrujícími buňkami v poškozených ledvinách, 

mohou přispívat, v závislosti na cirkulaci, k akutnímu renálnímu selhání nebo 

k progresivnímu renálnímu poškození. (44) 
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V této práci byla zjišťována antioxidační aktivita extraktů z drog Epilobii 

herba a Ononidis radix a vybraných flavonoidů obsaţených v těchto drogách 

vůči superoxidovému radikálu.  

Tyto drogy se vyuţívají jako přírodní diuretika, indukují diurézu zvýšením 

glomerulární filtrace a zvyšují mnoţství primární moči. Epilobii herba je taktéţ 

pouţívána v časné fázi benigní hyperplazie prostaty. 

Významnými látkami v těchto drogách jsou flavonoidy. Jejich obsah byl 

určen spektrofotometricky při reakci s chloridem hlinitým. HPLC byl také zjištěn 

profil látek ve vodném výluhu. V droze Epilobii herba bylo zjištěno 0,4827 ± 

0,0586 % flavonoidů (tab. č.5). Zastoupeny jsou myricitrin 0,07 %, kvercitrin 

0,08 %, rutin 0,08% (tab. č.7, obr.2). V droze Ononidis radix  se nacházelo 

0,1657 ± 0,0047 % flavonoidů (tab. č.6). Ve vodném výluhu byly obsaţeny 

isoflavonoidy: genistin 0,02 %, diadzein 0,02 %, biochanin A 0,02 % a kyselina 

kávová v mnoţství 0,01 % (tab. č.8, obr. 3,4). 

Superoxidový radikál byl generován neenzymaticky, systémem NADH/PMS 

(nikotinamidadenindinukleotid a 5 – methylphenazinium – methyl - sulfát) podle 

reakce:  

NADH  +  H+  +  PMS →  NAD +  +  PMSH 2  

PMSH2  +  2O2  →  PMS  +  2O2•
−  +  2H+ 

 Pouţitý postup byl ověřen v diplomové práci (4), testováním aktivity 

Troloxu, kyseliny askorbové a extraktů drog Crataegi folium cum flore  a 

Betulae folium. Redukce nitrotetrazolinové modři byla sledována 

spektrofotometricky. Výsledky měření aktivity Epilobii herba jsou v tabulkách 9 - 

11 a aktivity Ononidis radix v tabulkách 12 – 14. Inhibiční efekt vodných výluhů 

drog Epilobii herba a Ononidis radix na tvorbu superoxidového radikálu ukazují 

grafy 5 a 6. Vodné výluhy působily zhášení superoxidového radikálu v závislosti 

na koncentraci s IC 50  74,25 μg/ml u Epilobii herba a IC 50  691,50 μg/ml u 

Ononidis radix. Epilobii herba má čtyřikrát vyšší obsah flavonoidů neţ Ononidis 

radix. Obsahu flavonoidů odpovídá vysoká aktivita drogy Epilobii herba, která je 

devětkrát vyšší neţ aktivita drogy Ononidis radix.  

Jako standardy byly pouţity: kvercetin, hyperosid, rutin a myricitrin. 
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Standard kvercetin (tab. č.15, obr.7) vykazoval v průběhu tohoto měření jen 

zanedbatelnou antioxidační aktivitu. Mnohými studiemi bylo dokázáno, ţe 

kvercetin patří mezi nejsilnější antioxidanty, ale je také známo, ţe aktivita látky 

se můţe lišit podle typu testovaného radikálu či provedení pokusů. Zato 

glykosid kvercetinu rutin (kvercetin – 3 – rutinosid) působil zhášení 

superoxidového radikálu s IC 50 271,65 μg/ml (tab. č.17, obr.9). Další standard 

hyperosid (kvercetin – 3 – galaktosid) působil zhášení superoxidu s IC 50 13,96 

μg/ml (tab. č.16, obr.8) a myricitrin s IC 50 32,08 μg/ml (tab. č.18, obr.10). 

V porovnání s aktivitou Troloxu (IC 50 879,9673 μg/ml) a kyseliny askorbové 

(IC 50 411,2853 μg/ml), jeţ byly pouţity v diplomové práci, jsou standardy, 

obsaţené v droze Epilobii herba, mnohem silnějšími antioxidanty. 

Extrakt z Epilobii herba je v lidovém léčitelství pouţíván při prvních 

příznacích benigní hyperplazie prostaty. Inhibuje zde 5 – α – reduktázu, která 

přeměňuje testosteron na účinný dihydrotestosteron. Dále pak má protizánětlivý 

účinek. Blokuje v zánětlivé tkání vznik superoxidu, který je produkován 

leukocyty a makrofágy, a která se poté mění na vysoce účinný hydroxylový 

radikál a další formy ROS. 

Ononidis radix je obsaţen v mnoha čajových směsích. Podporuje 

vylučování moči, sniţuje riziko vzniku písku a ledvinných kamenů v ledvinách a 

v močovém měchýři. 

Antioxidanty jsou tedy důleţité pro ochranu a zmírnění chronických nemocí. 

Redukují oxidační poškození buněčných komponent zapříčiněný reaktivními 

formami kyslíku. 
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6 Závěr 

V práci byla sledována schopnost vodných extraktů flavonoidních drog 

Epilobii herba a Ononidids radix a flavonoidů v nich obsaţených, zhášet 

superoxidový radikál. 

Superoxid byl generován reakcí NADH / PMS / NBT. 

V drogách byl stanoven spektrofotometricky a HPLC obsah flavonoidů. 

Epilobii herba obsahuje 0,4827 ± 0,0586 % počítáno jako hyperosid; hlavními 

látkami ve vodném výluhu byly flavonoidy: myricitrin 0,07 %, kvercitrin 0,08 %, 

rutin 0,08%. 

Ononidis radix obsahuje 0,1657 ± 0,0047 % počítáno jako hyperosid; 

hlavními látkami ve vodném výluhu byly isoflavonoidy: genistin 0,02 %, diadzein 

0,02 %, biochanin A 0,02 % a kyselina kávová 0,01 %. 

Zhášení superoxidového radikálu způsobovaly vodné výluhy obou drog. 

Aktivita byla závislá na koncentraci s IC 50  74,25 μg/ml u Epilobii herba a IC 50  

691,50 μg/ml u Ononidis radix. 

Ostatní testované flavonoidy měli aktivitu vůči superoxidovému radikálu 

v tomto pořadí: hyperosid 13,96 μg/ml, myricitrin 32,08 μg/ml, rutin 271,65 

μg/ml. 

Aktivita kvercetinu se s rostoucí koncentrací sniţovala. Nejvyšší dosaţená 

aktivita byla 37,88 %. 
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8 ABSTRAKT 

Reaktivní formy kyslíku hrají klíčovou roli v patogenezi ledvinných 

onemocnění. 

Ledviny jsou orgánem vysoce citlivým ke škodlivému působení volných 

radikálů. Díky oxidačnímu stresu vzniká celá řada renálních poškození, od 

akutního renálního selhání, rhambdomyolýzy, poškození glomerulů, obstrukční 

nefropatie, hyperlipidemie ke chronickému selhání ledvin a hemodiolýze. 

V této práci byl studován vliv extraktů Epilobii herba a Ononidis radix na 

zhášení superoxidového radikálu. 

Extrakt z Epilobii herba je v lidovém léčitelství pouţíván při prvních 

příznacích benigní hyperplazie prostaty. Inhibuje zde 5 – α – reduktázu, která 

přeměňuje testosteron na účinný dihydrotestosteron. Dále pak má protizánětlivý 

účinek. Ononidis radix je obsaţen v mnoha diuretických a urologických 

čajových směsích. Podporuje vylučování moči, sniţuje riziko vzniku písku a 

ledvinných kamenů v ledvinách a v močovém měchýři. 

Testovány byly vodné výluhy drog Epilobii herba a Ononidis radix a vybrané 

flavonoidy obsaţené v diureticky působících drogách – hyperosid, myricitrin a 

rutin. Superoxidový radikál byl generován systémem 5 – methylfenazinium – 

methyl – sulfat (PMS) a nikotinamidadenindinukleotid (NADH) ve fosfátovém 

pufru 19 mM o pH 7,4. 

V drogách byl stanoven spektrofotometricky a HPLC obsah flavonoidů. 

Epilobii herba obsahuje 0,4827 ± 0,0586 % flavonoidů počítáno jako hyperosid; 

hlavními látkami ve vodném výluhu byly flavonoidy myricitrin 0,07 %, kvercitrin 

0,08 %, rutin 0,08%. Ononidis radix obsahuje 0,1657 ± 0,0047 % počítáno jako 

hyperosid; hlavními látkami ve vodném výluhu byly isoflavonoidy genistin 0,02 

%, diadzein 0,02 %, biochanin A 0,02 % a kyselina kávová 0,01 %. 

Testované flavonoidy měly aktivitu vůči superoxidovému radikálu klesající 

v tomto pořadí: hyperosid IC 50 13,96 μg/ml, myricitrin IC 50 32,08 μg/ml, rutin IC 

50 271,65 μg/ml. 

Aktivita vůči superoxidovému radikálu byla zjištěna u obou extraktů. Byla 

závislá na koncentraci, hodnota  IC 50  74,25 μg/ml pro Epilobii herba a IC 50 

691,50 μg/ml pro Ononidis radix. 
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Reactive oxygen species play a key role in the patophysiology of renal 

diseases. 

The kidney is an organ highly vulnerable to damage caused by reactive 

oxygen species. Oxidative stress mediates a wide range of renal impairments, 

from acute renal failure, rhambdomyolysis, glomerular damage, obstructive 

nephropathy, hyperlipidemia to chronic renal failure and hemodialysis. 

This study examinated flavonoids contained in extracts of Epilobii herba and 

Ononidis radix as scavengers of superoxide radical.  

Extract of Epilobii herba is used in the treatment of the first symptoms of 

benign prostatic hyperpasia. It  inhibits the intracellular prostatic enzymes 5 – α 

– reductase, which converts testosterone to dihydrotestosterone. It has anti – 

inflammatory effect too. Ononidis radix is component of a lot of diuretic and 

urologic tea mictures. This drug facilitates urine secretion, lowers risk of 

creation gravel and stones renal in kidney and in bladder.  

The aqueous extracts of Epilobii herba and Ononidis radix  and the aqueous 

extracts of selected flavonoids contained in diuretic acting drugs were tested. 

Superoxide radical was generated by the NADH/PMS system in phosphate 19 

mM buffer, pH 7,4. 

Flavonoids were quantified by spectrophotometry and HPLC. Epilobii herba 

contains 0,4827 ± 0,0586 % quantified as hyperosid; main compouns in 

aqueous extract were these flavonoids: myricitrin 0,07 %, quercitrin 0,08 %, 

rutin 0,08%. Ononidis radix contains 0,1657 ± 0,0047 % quantified as 

hyperoside; main compouns in aqueous extract were these isoflavonoids: 

genistin 0,02 %, diadzein 0,02 %, biochanin A 0,02 % and coffee acid 0,01 %. 

The activity of other tested flavonoids against superoxide radical is 

decreasing in this sequence: hyperosid 13,96 μg/ml, myricitrin 32,08 μg/ml, rutin 

271,65 μg/ml.  

Epilobii herba and Ononidis radix extracts induced scavenger of superoxide 

radical in a concentration – dependent manner (Epilobii herba IC 50  74,25 

μg/ml, Ononidis radix  IC 50  691,50 μg/ml). 
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