
 

 1 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 

KATEDRA FARMAKOGNOZIE 

 

 

 

 

 

 

RIGORÓZNÍ PRÁCE 

 

ANTIOXIDAČNÍ AKTIVITA ROSTLINNÝCH 

DIURETIK  

 

 

 

 

 

Vypracovala:    mgr. Miluše Skálová 

Konzultant:                          doc. RNDr. Jiřina Spilková, CSc. 



 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chtěla bych touto formou poděkovat mé školitelce doc. RNDr. Jiřině Spilkové, 

CSc. za ochotu, vstřícnost a cenné připomínky k experimentálnímu i teoretickému 

vypracování mé rigorózní práce.  

 Také moc děkuji všem pracovníkům katedry farmakognozie, kteří se mnou 

ochotně spolupracovali při experimentální fázi studie. 



 

 3 

OBSAH 

1 ÚVOD ................................................................................................ 4 

2 CÍL PRÁCE ..................................................................................... 11 

3 TEORETICKÁ ČÁST ...................................................................... 12 

3.1 Úloha volných radikálů v patogenezi onemocnění ledvin a močových cest ................ 12 

3.2 Přehled studovaných rostlinných diuretik ..................................................................... 17 

3.2.1 Epilobii herba ........................................................................................................... 17 

3.2.2 Equiseti herba ........................................................................................................... 20 

3.2.3 Ononidis radix .......................................................................................................... 24 

3.2.4 Čajová směs Nephrosal ............................................................................................ 27 

3.3 Princip metody využívající radikál DPPH ..................................................................... 28 

Stanovení antioxidační aktivity pomocí DPPH radikálu ......................................................... 29 

4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST .............................................................. 30 

4.1 Přístroje, chemikálie, materiál ........................................................................................ 30 

4.2 Důkaz flavonoidů v drogách ........................................................................................... 31 

4.3 Stanovení obsahu flavonoidů .......................................................................................... 32 

4.3.1 Příprava výluhu ........................................................................................................ 32 

4.3.2 Stanovení obsahu ...................................................................................................... 32 

4.4 Stanovení antioxidační aktivity ....................................................................................... 33 

4.4.1 Příprava roztoku DPPH ............................................................................................ 33 

4.4.2 Příprava výluhu ........................................................................................................ 33 

4.4.3 Postup stanovení antioxidační aktivity ..................................................................... 33 

5 VÝSLEDKY ..................................................................................... 34 

5.1 Důkaz flavonoidů v drogách ........................................................................................... 34 

5.2 Obsah flavonoidů v drogách ........................................................................................... 35 

5.3 Antiradikálová aktivita methanolových extraktů ......................................................... 37 

6 DISKUZE ........................................................................................ 46 

7 ZÁVĚR ............................................................................................ 47 

8 ABSTRAKT .................................................................................... 48 

9 POUŽITÁ LITERATURA ................................................................. 50 
 



 

 4 

1 ÚVOD 

V našem organizmu vzniká denně mnoho reaktivních látek, které mají nejen 

fyziologický, ale i patogenetický význam. Jsou schopny reagovat s biologickými 

strukturami v našem těle, a to např. s lipidy, mastnými kyselinami, proteiny, 

nukleovými kyselinami atd. Tím hrají důležitou roli v našem organizmu. Jsou 

mezičlánky při přenosu energie, signální molekuly v buněčné regulaci i hrají 

významnou roli při imunitní ochraně našeho těla. Na druhou stranu při jejich převaze 

jsou schopny poškozovat organizmus i být jednou z příčin vzniku různých onemocnění. 

(1) 

Nejčastějšími volnými radikály jsou reaktivní formy kyslíku a dusíku. Jsou to 

látky, které mají nepárový elektron ve svém obalu, a tím, že jim chybí druhý elektron do 

páru, jsou proto vysoce reaktivní a snaží se stabilizovat strukturu tím, že vytrhnou 

elektron z molekuly v těle. Z této molekuly se stává radikál, který se snaží stabilizovat a 

pokračuje tato řetězová reakce do chvíle, než se setkají dva radikály. Tyto oxidační 

reakce poškozují molekuly v organizmu. V následující tabulce jsou uvedeny nejčastější 

formy volných radikálů. (2) 

 

Tabulka 1: Reaktivní formy volných radikálů. (1,2) 

 

Reaktivní formy kyslíku   Reaktivní formy dusíku   

 hydroxylový radikál  HO
•
  oxid dusnatý  NO

•
 

 superoxidový radikál  O2
•
  oxid dusičitý  NO2

•
 

 peroxylový radikál  ROO
•
   

 
  

 alkoxylový radikál   RO
•
   

 
  

 hydroperoxylový radikál  HO2
•
       

 

Atomy přechodných kovů, které mají elektronový obal neúplně obsazený 

elektrony, se chovají také jako volné radikály, pokud nejsou pevně vázány 

v bezpečných depozitních formách. Příkladem může být železo, měď, nikl, mangan, 

titan, atd. (1) 
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Otázkou zůstává, jak volné radikály vznikají a dostávají se do těla. Příčiny 

vzniku jsou dvě. Radikály se do těla dostávají z vnějšího okolí. Např. zářením UV, γ a 

X, dále škodlivinami ze vzduchu, potravou, při metabolizmu bifenylů a alkoholu, kdy 

vzniká toxický acetaldehyd aj., a samozřejmě při kouření. Při kouření vzniká až 3000 

různých chemických látek jako např. oxid uhelnatý, oxidy dusíku, kyanovodík, 

radioizotop polonia, síra a další látky včetně nikotinu. Ale volné radikály vznikají i 

v těle, např. při zánětech, popáleninách, při reperfuzi po anaerobní práci, při 

hyperglykémii atd. (2,3) 

Tělo se samozřejmě brání, a to jak tvorbě volných radikálů, tak má i 

mechanizmy odstraňující radikály a poškozené molekuly. Přesto všechno nemusí být 

vždy tyto mechanizmy dostatečně odolné vůči radikálům a může dojít k poškozování 

orgánů a převaze volných radikálů, což nazýváme termínem oxidační stres. Volné 

radikály se podílejí jak na patogenezi některých onemocnění, tak i přispívají ke vzniku 

nejrůznějších komplikací. Z nejčastějších nemocí je to rozvoj kardiovaskulárních 

onemocnění (jako ateroskleróza, hypertenze, hyperhomocysteinemie, 

hypercholesterolémie ) a akutních stavů (jako je infarkt myokardu a trombózy). 

Komplikují diabetes mellitus, onemocnění jater a ledvin, reperfuzi orgánů a tkání po 

anaerobní práci a ischemii, svým působením na nukleové kyseliny mohou vyvolávat 

maligní přeměny buněk. Ovlivňují také dýchací cesty (astma, chronická bronchitis, 

chronická obstrukční plicní nemoc, bronchopulmonální dysplazie). Volné radikály 

produkují také zánětlivé buňky, Helicobacter pylori u Crohnovy choroby a vředů. 

Zvýšené hladiny jsou u hemodialyzovaných pacientů, pacientů trpících Parkinsonovou 

nemocí a Alzheimerovou chorobou. Jedna z teorií tvrdí, že antioxidační mechanizmy 

v těle s věkem klesají a tím se poškozují mitochondrie, ve kterých probíhají základní 

oxidační pochody. Zároveň s věkem stoupá produkce volných radikálů, a tyto dva 

faktory tedy významně ovlivňují proces stárnutí. Důležité jsou i reakce volných radikálů 

s melaninem v kůži a účinky UV záření na stárnutí pokožky. Podílí se vzniku 

nádorového bujení, protože způsobují vznik mutací a ovlivňují apoptózu. (1, 2, 4, 5) 

V následující tabulce je zobrazeno, jak veliký mohou mít vliv volné radikály na 

lidský organizmus, pokud jejich množství není v rovnováze s antioxidačními 

ochrannými mechanizmy, které odstraňují volné radikály, nebo již poškozené buňky, a 

tvoří ochranný štít pře volnými radikály. 
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Tabulka 2: Přehled onemocnění ovlivněných volnými radikály. (1,2) 

 

kardiovaskulární onemocnění   atheroskleróza       

  
 

hypercholesterolemie 
 

  

  
 

hypertenze 
  

  

  
 

angina pectoris 
  

  

  
 

infarkt myokardu 
  

  

    hyperhomocysteinemie     

plicní onemocnění   astma bronchiale        

  
 

chronická obstrukční plicní nemoc   

  
 

hyperoxie plicních orgánů 
 

  

  
 

syndrom dechové tísně  
 

  

  
 

kryptogenní fibrotizující alveolitida   

    bronchopulmonální dysplazie     

renální onemocnění   glomerulonefritidy       

  
 

ischemicko-reperfuzní poškození ledvin   

  
 

diabetická nefropatie 
 

  

  
 

chronické selhávání ledvin 
 

  

  
 

ledvinová hypertenze  
 

  

  
 

hepatorenální syndrom 
 

  

    nefrotoxicita způsobená cyklosporiny…   

gastrointestinální onemocnění   střevní kolitidy       

  
 

ulcerózní kolitidy 
  

  

  
 

Crohnova nemoc 
  

  

  
 

gastropatie 
 

  

  
 

vředy při infekci Helicobacter pylori   

    kolorektální karcinom     

poškození jater   ischemicko-reperfuzní poškození jater   

  
 

působení xenobiotik- ethanol, paracetamol… 

    železo a měď       

poškození pankreatu   akutní a chronická pankreatitida   

diabetes mellitus   hyperglykémie, glyoxidace, atheroskleróza 

    retino-, nefro-, neuro-patie     

neurodegenerativní onemocnění 
 

Parkinsonova choroba 
 

  

  
 

Alzheimerova choroba 
 

  

  
 

exitoxicita 
  

  

  
 

glykace a glyoxidace 
 

  

onemocnění kůže   dermatitis solaris       

  
 

stárnutí kůže 
  

  

  
 

karcinom kůže 
  

  

    Popálení         

onemocnění oka   stárnutí         

    záněty a ulcerace       

maligní a benigní tumory             
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Proto je důležitý systém antioxidační ochrany v našem organizmu. Antioxidanty 

můžeme dělit podle různých systémů. Antioxidanty lze rozdělit podle původu na 

přirozené a umělé. Přirozené antioxidanty jsou ty, které si tělo samo dokáže 

vyprodukovat nebo je přijímá potravou. Mezi důležité složky antioxidačního systému 

můžeme zařadit např. různé enzymy, ubichinol (koenzym Q10), vitamin C, E (α-

tokoferol), vitamin A (retinol), β-karoten, melatonin atd. Umělé antioxidanty jsou 

synteticky připravené látky. (2,6) 

 

Obr. 1: Koenzym Q (1) 

 

 

Obr. 2: Vitamin E (1) 
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Obr. 3: β-karoten (1) 

 

 

Obr. 4: Melatonin (1) 

 

 

Obr. 5: Kyselina askorbová (6) 

 

Zdrojem bohatým na antioxidanty může být, jak už bylo zmíněno, rostlinná 

strava. Obsahuje široké spektrum látek. Vedle zmíněných vitamínů jsou v přírodních 

zdrojích obsaženy další aktivní antioxidanty. Velikou skupinou jsou polyfenoly. Mezi 
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nejznámější patří anthocyaniny, flavonoidy a katechiny. Nejrozšířenější v rostlinné 

potravě je flavonol kvercetin. (2, 6) 

Obr. 6: Kvercetin (2) 

 

 

Flavonoidy jsou důležitou antioxidační složkou i v ovoci. V následujícím grafu 

jsou srovnány jednotlivé antioxidační kapacity šťáv z ovoce a zeleniny. Vysokou 

antioxidační aktivitu mají tmavé druhy ovoce, např. černý jeřáb. Antioxidační kapacita 

šťáv je vyjádřena jako ekvivalent vitaminu E stejné antioxidační účinnosti. 

Graf 1: Antioxidační kapacita šťávy z některých druhů ovoce. (2) 

 

 AOC- antioxidační kapacita 

 

V následující tabulce je uveden přehled antioxidačních látek, které se užívají 

v terapii i prevenci různých onemocnění. Zároveň ukazuje na nutnost správného výběru 

adekvátních antioxidantů při léčbě jednotlivých onemocnění a vyváženosti antioxidantů 
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při jejich kombinovaném podání. Při podávání antioxidantů je nutné přihlédnout 

k mnoha faktorům, včetně biologické dostupnosti. (1) 

 

Tabulka 3: Vliv antioxidantů na různá onemocnění. (1) 
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2 CÍL PRÁCE 

 

Cílem této rigorózní práce bylo stanovit obsah flavonoidů a zjistit antioxidační 

aktivitu extraktů drog používaných jako diuretika. Testovány byly tyto drogy: Epilobii 

herba, Equiseti herba, Ononis spinosa a Ononis arvensis a čajová směs Nephrosal.  
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Úloha volných radikálů v patogenezi onemocnění ledvin a 

močových cest 

Ledviny jsou jedním z nejdůležitějších orgánů lidského těla, a to hlavně díky své 

exkreční funkci a regulaci krevního tlaku v těle. Kromě toho, že eliminují dusíkaté 

produkty našeho metabolizmu a cizorodé látky, udržují acidobazickou rovnováhu, a 

jsou také hlavním orgánem, který reguluje obsah vody a elektrolytů v těle. Jsou také 

endokrinním orgánem, který zajišťuje sekreci kalcitriolu, ovlivňujícího hospodaření 

s minerály, reninu, angiotensinu, řídících krevní tlak, prostaglandinů a kininů, k řízení 

renálních funkcí, erytropoetinu, řídícímu erytropoézu, neméně důležitá je i role tohoto 

orgánu v přeměně vitaminu D na aktivní formu. (7,8) 

Volné radikály se v  nemalé míře podílejí na vzniku a vývoji komplikací u 

mnoha onemocnění a ne jinak je tomu i u tak významného a strukturně složitého 

orgánu, jako jsou ledviny. (2) 

Volné radikály se do našeho organizmu dostávají jednak exogenně, a to např. 

ionizujícím zářením, UV zářením, znečištěným vzduchem, potravou a kouřením. 

Příčiny vzniku volných radikálů mohou byt i endogenní. Například při zánětlivých 

onemocněních, sepsích, popáleninách atd. se v těle pohybuje velké množství makrofágů 

a neutrofilů, kteří produkují velké množství reaktivních forem dusíku a kyslíku. A právě 

tyto reaktivní formy hrají významnou roli v patogenezi renálních onemocnění. (2)   

Jedním z důležitých radikálů patřících do skupiny reaktivních forem dusíku je 

radikál oxidu dusnatého. Hraje významnou roli při patogenezi mnoha onemocnění, jako 

např. hypertenze, diabetu, aterosklerózy, sepsi, které jsou spojovány s poškozením 

ledvin. NO
• 
je produkovaný několika typy NO-syntáz. Neuronální NO-syntázou, která 

je přítomna např. v buňkách macula densa (regulují glomerulární filtraci), endotelová 

NO-syntáza, která je v cévách kůry a dřeně ledvin, a indukovatelná NO-syntáza, 

vyskytující se v makrofázích a buňkách proximálního tubulu a terminální části sběrného 

kanálku, a v buňkách mezangiálních. Proto podání inhibitorů NO-syntázy zvyšuje cévní 

rezistenci, poklesu glomerulární filtrace a zvýšení filtrační frakce. Zvýšená produkce 

NO-syntázy je podporována také makrofágy. (1) 
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Při ateroskleróze mají cévy sníženou odpověď na vazodilatátory závislé na 

endotelové produkci NO
•
. Oxidované LDL jsou schopny navázat a inaktivovat NO

•
 a 

zároveň cévy produkují ve větší míře superoxid, který reaguje s NO
•
 za vzniku 

peroxynitritu. (1) 

U pacientů s diabetem typu 1 byla zjištěná snížená vazodilatace zprostředkovaná 

NO
•
. Příčinou rychlejšího odstraňování NO

•
 je jednak zvýšené množství superoxidu, tak 

i přítomnost oxidovaného LDL a konečných produktů pokročilé glykace. To může vést i 

ke vzniku diabetické nefropatie. (1)  

U pacientů se septickým šokem, kteří měli zvýšené plazmatické hladiny nitritů a 

nitrátů, inhibitory NO-syntázy zlepšují hypotenzi. 

 

Další významnou skupinou radikálů jsou reaktivní formy kyslíku. Hrají velmi 

důležitou roli v patogenezi renálních onemocnění např. u glomerulonefritidy, 

intersticiální fibrózy, glomerulosklerózy, poškození ledvin u diabetu, ischemie a 

reperfuze, u nefropatií způsobených toxicitou cyklosporinů i u vzniku karcinomů. (1) 

Glomerulonefritida je imunitně podmíněný zánět glomerulů. Uchycené imunitní 

komplexy v glomerulu vážou a aktivují složky komplementu, jež jsou chemotaktické 

pro monocyty. Ty uvolňují enzymy. Vysoce destruktivní jsou enzymy leukocytů, jež 

natravují glomerulární buňky, a radikály kyslíku, které uvolňují infiltrující leukocyty 

(monocyty i neutrofily). (7) Ty jsou schopny pod vlivem celé řady podnětů zvýšit jak 

vychytávání kyslíku, tak i produkci reaktivních forem kyslíku. Mluvíme o tzv. 

respiračním vzplanutí, kdy oxidázy leukocytů přeměňují molekulární kyslík na 

superoxidový anion, který může být dále přeměněn na peroxid vodíku. Ten může být 

dále přeměněn za přítomnosti železa na reaktivní hydroxylový radikál nebo může 

reagovat s chloridy za vzniku toxické kyseliny chlorné, která se může metabolizovat až 

na chloraminy s dlouhým poločasem. Všechny tyto reaktivní formy kyslíku přispívají 

spolu s protézami k degradaci extracelulární matrix a glomerulární bazální membrány a 

tím rozvíjí proteinurii. Peroxid vodíku zvyšuje citlivost glomerulární bazální membrány 

k proteázám, oxidanty dokážou i inaktivovat inhibitory proteáz. Dochází tedy 

k degradaci glomerulární bazální membrány. (1) 
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Projevy glomerulonefritidy jsou zvýšená propustnost glomerulární kapilární 

stěny pro makromolekuly, což se projevuje proteinurií, poklesem glomerulární filtrace a 

histologickými změnami v glomerulech. (1) 

Ischemie a reperfuze. Reaktivní formy kyslíku mohou způsobovat ischemické 

poškození ledvin. Tlak kyslíku v ledvinách je závislý na dodávce i spotřebě kyslíku a 

při nedostatku kyslíku je hypoxií ohrožena hlavně dřeň ledviny. Při renální ischemii se 

poškozují tubuly pro nedostatek ATP, tím se intracelulárně zvyšuje koncentrace 

vápníku a dochází k aktivaci fosfolipázy A2, zvyšuje se koncentrace kyseliny 

arachidonové a tím se aktivuje cyklooxygenáza i lipoxygenáza. Dochází k produkci 

prostaglandinů, jejichž syntéza je zdrojem volných radikálů. Reperfuze pak aktivuje 

tvorbu reaktivních forem kyslíku. (1) 

Diabetická nefropatie je v dnešní době nejčastější příčinou terminálního selhání 

ledvin. V patogenezi hrají důležitou roli zejména AGE (advanced glycation end 

products) – konečné produkty pokročilé glykace bílkovin. AGE vznikají neenzymovou 

glykací a oxidací nejen aminokyselin v proteinech, ale i lipidů a lipoproteinů. AGE se 

hromadí v plazmě a interagují se svým receptorem, který je exprimován jak v buňkách 

ledvin, tak i makrofágy a buňkami hladkého svalu. Interakce AGE s receptorem může 

vyvolat oxidační stres. (1) 

Volné radikály mohou vznikat i oxidací glukózy, kdy vznikají reaktivní 

ketoaldehydy, peroxid vodíku a další oxidanty. Reakcí vzniklých aldehydů s proteiny 

dochází k fragmentaci bílkovin a k jejich zesíťování. Také glykace a vznik AGE jsou 

spojeny s oxidací nenasycených mastných kyselin. Diabetici mají také zvýšené hladiny 

oxidovaného LDL, které, jak bylo zjištěno, korelují s hladinami AGE. Glukóza 

v glomerulech také aktivuje proteinkinázu C, jež stimuluje fosfolipázu A2 a tím syntézu 

PG, při níž vznikají volné radikály. (1) 

Tyto mikroangiopatické změny vedou ke vzniku aterosklerózy. Dochází 

k ztluštění a rozvláknění cévních bazálních membrán a glomerulární bazální membrány. 

Klinickým projevem glomerulosklerózy je proteinurie, která může vést u dvou třetin 

diabetiků typu 1 až k selhání ledvin. Při těžším průběhu se objevuje hypertenze a s ní 

spojené další komplikace včetně urychlení rozvoje dalších cévních změn. (7)       
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Chronické selhání ledvin u dialyzovaných pacientů je spojeno s trvalou 

nadprodukcí volných radikálů. Ty se tvoří hlavně v leukocytech, aktivovaných stykem 

s nedostatečně biokompatibilní dialyzační membránou. Jako další zdroj může být 

hemoglobin, resp. železo, které se uvolňuje z erytrocytů při hemolýze. Volné radikály 

se podílejí i na modifikaci LDL, která vede k rozvoji aterosklerózy u 

hemodialyzovaných pacientů. (1, 2) 

Cyklosporinová a gentamicinová nefrotoxicita se vysvětluje také tvorbou 

volných radikálů. Významnou roli v patogenezi cyklosporinové a gentamicinové 

nefrotoxicity hrají hlavně reaktivní formy kyslíku a peroxidace lipidů. Akutní toxicita 

vede k vazokonstrikci a hypoperfůzi, chronická toxicita stimuluje intersticiální fibrózu. 

(1, 2) 

Hepatorenální syndrom je charakterizován intenzivní renální vazokonstrikcí. 

Vznik volných radikálů je podmíněn tkáňovou hypoxií a chronickou endotoxémií u 

pacientů s jaterní cirhózou. Vyšší hladiny F2-izoprostanů byly naměřeny jak u pacientů 

s hepatorenálním syndromem, tak i u pacientů s akutním renálním a jaterním selháním 

v důsledku předávkování paracetamolem (10-15 g), kdy dochází k vyčerpání zásob 

glutationu v játrech. Vzniká reaktivní metabolit N-acetylbenzochinonimin, který 

poškozuje buňky jater a vyvolává selhání. (1, 3) 

Hypertenze může být z určité části také zapříčiněna zvýšenou tvorbou 

reaktivních forem kyslíku. Příčinou vazokonstrikce je superoxid, který zřejmě 

interaguje s oxidem dusnatým. U pacientů s hypertenzí byla zjištěna vyšší tvorba nejen 

superoxidu, ale i peroxidu vodíku neutrofily. Dále byla pozorována zvýšená peroxidace 

lipidů a snížený obsah antioxidantu-vitaminu E v erytrocytech. (1) 

Prostata - z patologických změn postihují prostatu nejčastěji záněty, benigní a 

maligní nádory. Záněty-prostatitidy mohou být akutní nebo chronické bakteriálního 

původu, a to jak pohlavně tak i nepohlavně přenosných kmenů. U prostatitid, kde se 

nedaří prokázat patogenní mikroorganizmy jako původce, hovoříme o nebakteriální 

prostatitidě. Příčinou pak může být i katetrizace močové trubice nebo operace prostaty. 

Akutní bakteriální záněty jsou způsobovány ve většině případů bakteriálními kmeny 

Escherichia coli a Staphylococcus epidermidis, dále Klebsiella, Proteus mirabilis, 

Pseudomonas, Enterococcus faecalis, Neissseria aj. Nejčastější cestou infekce je šíření 

z uretry nebo močového měchýře. Akutní zánět se projevuje horečkou a dysurií. 
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Chronická prostatitida může navazovat na akutní, nebo vzniká po operačních zákrocích. 

Příčina vzniku je také bakteriální. Bakterie vyplavované z prostaty často způsobují 

recidivující infekce močových cest, obzvlášť urocystitidu nebo uretritidu. (7,9) 
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3.2 Přehled studovaných rostlinných diuretik 

3.2.1 Epilobii herba 

 

Drogu tvoří sušené nadzemní části druhu Epilobium parviflorum Schreb., 

Epilobium roseum L., Epilobium montanum L., Oenotheraceae (10) 

Matečná rostlina: V České republice se vyskytuje několik druhů vrbovky. 

Roste na loukách, lesích a pasekách. (11) 

Obsahové látky a biologická aktivita: Vysoká antioxidační aktivita drogy 

Epilobium parviflorum je dána vysokým obsahem polyfenolů. Oenothein B, který byl 

izolován z vodného extraktu, je považován za hlavní důležitou látku působící při 

onemocnění prostaty. Dalšími látkami jsou myricetin, kvercetin, kempferol, hyperosid 

(kvercetin-3-O-β-D-galaktosid) a myricitrin (myricetin-3-O-β-D-isorhamnosid). (12, 

13)  

 

Obr. 7: Oenothein B (14) 
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Obr. 8: Flavonoidy (15) 

 

 

 

kvercetin (3’, 4’, 5, 7 –OH) 

myricetin (3’, 4’, 5’, 5, 7 –OH) 

kempferol (4’, 5, 7 –OH) 

 

 

Mezi další látky patří steroly (β-sitosterol), triterpenové kyseliny a třísloviny 

(gallotaniny). (16) 

Ve studii Steenkampa a kol. byla sledována také antioxidační aktivita. Ze všech 

testovaných drog měla nejvyšší aktivitu Epilobii herba, která byla přisuzována 

vysokému obsahu flavonoidů. Stejně jako u všech sledovaných drog byla vyšší aktivita 

zaznamenána u vodných extraktů. (12) 

 

Obr. 9: Procento redukce hydroxylového radikálu. (12) 

 

            A - Agathosma berlina 

            B - Hypoxis hemerocallidea 

C - Pygeum africanum 

D - Serenoa serrulata 

E - Epilobium parviflorum 

 

■ ethanolový extrakt 

                                                                                      □ vodný extrakt  
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Účinky: Droga má antibakteriální, antioxidační a protizánětlivý účinek. Vodný a 

ethanolový extrakt Epilobium parviflorum inhibuje růst bakterie Escherichia coli, která 

je častým původcem akutní bakteriální prostatitidy. (12)  

Ve studii Jussi-Pekka Rauha a kol. byl studován antibakteriální účinek extraktů 

různých drog na devíti druzích mikroorganizmů. Epilobium angustifolium měla 

baktericidní efekt nejen vůči bakterii Escherichia coli, ale působila především 

baktericidně na bakterii Staphylococcus aureus. (17) 

Ethanolový extrakt též vykazuje inhibiční účinek na COX-1 i COX-2 

katalyzujících biosyntézu prostaglandinů, které provázejí benigní hyperplazii prostaty. 

Ethanolový extrakt je účinnější než vodný. (12) 

Použití: Vrbovková nať slouží jako pomocná léčba obtíží při močení při benigní 

hyperplazii prostaty, prostatitidě, dále u infekcí močových cest a ledvin. Lze jí používat 

i preventivně. 

Je kontraindikována u insuficience ledvin a srdce provázené otoky. Dále se 

nesmí užívat při přecitlivělosti a nedoporučuje se používat v těhotenství. (16) 

V lidovém léčitelství se vrbovka používá také jako diuretikum a při léčbě 

vysokého krevního tlaku, u některých srdečních chorob, dně a revmatismu. 

Na trhu dostupné přípravky jsou čajové směsi Epilobin Planta ( Leros s. r. o.) a 

Vrbovková nať ( Megafyt s.r.o.). (16) 



 

 20 

3.2.2 Equiseti herba 

 

Drogu tvoří usušené nadzemní části druhu Equisetum arvense L., Equisetum 

fluviatile L. a Equisetum hamale L., Equisetaceae (10) 

V naší republice rostou kromě E. arvense L. ještě další druhy z čeledi 

přesličkovitých, které ale obsahují vyšší množství alkaloidů a jsou jedovaté! Nejčastější 

možná záměna je s přesličkou bahenní, E. palustre L. Roste na vlhkých místech, u 

potoků a příkopů, a má široké a bíle lemované zuby pochvy a slabé postranní větve. 

Možná je také záměna s přesličkou lesní, E. sylvaticum L. Často se vyskytuje ve 

stinných lesích a má jemné bohatě větvené postranní větévky. I přeslička obrovská, E. 

telmateia obsahuje jedovaté a nežádoucí alkaloidy. (18) Je zajímavé, že ve studii 

Štajnera a kol. měla E. telmateia nejvýznamnější antioxidační aktivitu v porovnání s E. 

arvense a E. ramosissimum. (19) 

Obsahové látky a biologická aktivita:  Přeslička je bohatá na minerály (15-

20% popela), zejména křemík v podobě kyseliny křemičité: 5-10% sušiny v závislosti 

na druhu. Křemík se ukládá v epidermis, periferním kolenchymu a endodermis stonku a 

větviček. Existují názory, že malá část křemíku existuje ve formě rozpustné ve vodě. 

(20) Kromě kyseliny křemičité obsahuje i další minerály včetně draslíku, hořčíku, 

manganu, mědi a zinku. Vitaminy C, E, K, B1, 2, 6, nikotinovou, pantotenovou, a listovou 

kyselinu. (21,22) 

Přeslička obsahuje saponiny, silici, alkaloidy (mj. nikotin) a hořčiny, třísloviny. 

Dále obsahuje steroly, fenolické kyseliny jako skořicovou kyselinu, kafeoylvinnou 

kyselinu a 5-O-kafeoylšikimovou kyselinu. Jejich zastoupení je významné především na 

jaře, později takřka vymizí. (20) 
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Obr. 10: Kafeoylvinná kyselina. (23) 

 

Přeslička obsahuje veliké množství flavonoidů. Obsah ale závisí nejen na místě 

výskytu, ale i na období sklizně. Ve skutečnosti se rozlišují dva typy, které se liší 

obsahem flavonoidů ve sterilní lodyze: první typ, Asijský a Americký, obsahuje flavon 

5-O-glukosidy, zejména luteolin 5-O-glukosid a jeho malonyl ester na C6, který tvoří 

50-60%  z celkového obsahu flavonoidů. Druhý typ, Evropský, postrádá tyto látky. (20) 

Oba typy přesličky obsahují velké množství 3-O-(6-O-malonyl-β-D-

gukopyranosyl)-kvercetinu, (větší obsah (30-50%) je v Evropském typu), kvercetin 3-O- 

glukosid a další flavonoidní glykosidy. V obou typech bylo zaznamenáno až 20 druhů 

flavonoidů. V severských státech, např. ve Skandinávii, Skotsku, jsou populace 

s rozdílným složením obsahových látek. Koncentrace flavonoidů závisí i na prostředí, 

např. dostatečnému přísunu vláhy a světla. (20) 

Metanolový extrakt E. arvense obsahuje onitin, onitin-9-O-glukosid, dále 

apigenin, luteolin, kempferol a kvercetin. Převážně onitin a luteolin mají 

hepatoprotektivní vlastnosti díky schopnosti zhášet radikál DPPH. (24)  

 

Obr. 11: Onitin. (24) 

 

Onitin (R=H) 

Onitin-9-O-glukosid (R=glc) 
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Obr. 12: Struktura apigeninu a luteolin. (24) 

 

apigenin (R=H) 

luteolin (R=OH) 

 

Účinky: Equiseti herba má účinek převážně diuretický, ale používá se také pro 

její hemostatický účinek. Equiseti herba díky zhášení O2
• 

i HO
•
 radikálů přispívá 

k antioxidačním a protizánětlivým procesům i v prostatě a k léčbě benigní hyperplazie 

prostaty (např. v přípravku Eviprostat ® používaném v Japonsku a Německu). (25) Má 

také hepatoprotektivní, antikonvulzivní a sedativní efekt. (24,26) Extrakt z Equisetum 

arvense má prokazatelné analgetické a protizánětlivé účinky. (27) 

Použití: V lidovém léčitelství se nať používá jako diuretikum, k obkladům na 

desinfekci ran a hojení kožních ekzémů. Díky obsahu kyseliny křemičité se používala 

při léčbě TBC, ale specifické působení proti Mycobacterium tuberculosis nebylo 

prokázáno. Používá se také na podporu tvorby bílých krvinek a prostředek proti 

ateroskleróze. Dále se používá odvar při katarech průdušek, zevně proti vypadávání 

vlasů, k omývání při hemeroidech a ke kloktání při zánětu mandlí a dutiny ústní. Odvar 

se také používá při silném menstruačním krvácení a na krvácení z nosu (studený odvar). 

Pomáhá i při dně a revmatizmu. (11,28) 

Tradičně se používá ke zvýšení funkcí močové a trávicí soustavy, ke zvýšení 

renální exkrece vody a doplněk v programech podporujících hubnutí. Kromě toho se 

doporučuje jako doplněk pacientům s osteoporózou, křečích atd. Používá se při 

zánětlivých onemocněních ledvin a močového měchýře, ke zvýšení objemu moči. U 

kardiaků trpících edémy a u pacientů s renální disfunkcí je tato droga kontraindikována. 

(20) Droga by se neměla používat často a dlouhodobě. (18)  
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Přeslička, především druh E. palustre může způsobit intoxikaci býložravců, 

obzvlášť je toxická pro koně. Intoxikace se projevuje akutním deficitem vitamínu B1, 

který je zodpovědný za motorickou koordinaci. (20) 

Droga je součástí mnoha čajových směsí např. Alvisan-Neo, Leros s.r.o., Nať 

přesličky, Leros s.r.o., Nephrosal, Fytopharma, Přesličková nať, Megafyt-R s.r.o., 

Species diureticae Planta, Leros s.r.o., Urcyston Planta, Leros s.r.o., Antirevmatický čaj, 

Leros s.r.o. (16,28,29) 
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3.2.3 Ononidis radix 

Drogu tvoří usušený kořen Ononis spinosa L., Fabaceae (10) 

Obsahové látky a biologická aktivita: Droga obsahuje flavonoidy ononin, 

mající slabé estrogenní účinky, onospin, onon. Triterpen α- onocerin (onokol) a ononid 

malé množství silice (0,02-0,1%). (18,30,31,32).  

V kořenech O. spinosa subsp. leiosperma byl objeven glykosid spinonin, ononin 

(7-β-glukosyloxy- formononetin) a pterokarpan (7- dimethoxy-7-D- (glukosyloxy)-

homopterokarpin). Podle studie Kirmizigula a kol. byl spinonin neaktivní vůči lidské 

buněčné nádorové linii a HIV-1 reverzní transkriptáze. Spolu s pterokarpanem ale 

vykazovaly slabou aktivitu vůči Pseudomonas aeruginosa, zatímco ononin byl aktivní 

vůči Streptococcus β-hemolyticus. (31) 

 Triterpen α-onocerin byl sice popsán jako hlavní aktivní složka v Lycopodium 

clavatum L., ale při hledání triterpenoidní struktury se stejnou ACHE inhibiční aktivitou 

byl α-onocerin izolovaný z Ononis spinosa neaktivní vůči ACHE, ale α-onocerin 

izolovaný z Lycopodium clavatum L. působil inhibici ACHE. (33) 

 

Obr. 13.: Ononin (34) 

 

 

Obr. 14.: α-onocerin (onokol) (35) 
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Droga obsahuje saponin ozonid.  Z O. spinosa byl izolovaný triterpenoidní 

saponin:3-O-(α-L-rhamnopyranozyl-1,2-β-D-xylopyranosyl-1,2-β-D-

glucuronopyranosyl)3-β,2,2-α-dihydrogenolean-13-en-11-1. (36) Droga obsahuje také 

třísloviny, škrob, bílkoviny, citronovou kyselinu, cukry a esenciální mastné kyseliny. 

(30) 

Účinky: O. spinosa má antioxidační účinek. Je aktivní vůči superoxidovému 

radikálu a inhibuje lipidovou peroxidaci. (37) 

Po per os podávání extraktu O. spinosa se zvyšuje exkrece moči, aniž by byla 

ovlivněna exkrece sodných a draselných iontů. Ethanolový extrakt má i slabý 

analgetický a protizánětlivý účinek. Studie byla provedena na myších. (30)  

 

Obr. 15.: Efekt O. spinosa na diurézu. (30) 

 

 

Byl zaznamenán rozdíl mezi p.o. a 

intraperitoneálním podání extraktu 

v závislosti na množství. Po p.o. podání 

vyššího množství extraktu se zvyšuje 

urinální exkrece během 2 hodin pozorování 

o 103%, zatímco i.p. podání neovlivňuje 

diurézu. 

 

 

U myší bylo také pozorováno, že vodný extrakt O. spinosa má analgetický a 

hepatoprotektivní účinek. Analgetická aktivita byla měřena po 30, 90 a 150 minutách od 

podání a srovnávána s účinkem aspirinu. Po podání 50 mg/kg extraktu se analgetický 

účinek vyrovnal či převyšoval účinek aspirin v 30 a 90 minutách, dávka 100 mg/kg 

vykazovala vyšší analgetický účinek i po 150 minutách od podání. (38) Podle studie  

nevykazuje O. spinosa žádnou toxicitu během čtrnáctidenního podávání potkanům a 

myším (dávka: 2g sušiny/kg váhy p.o.) 
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V další studii byla Ononis spinosa testována spolu s dalšími drogami na aktivitu 

vůči bakteriím listerie. Ethanolový extrakt Ononis spinosa byl aktivní vůči L. 

monocytogenes. (39) 

Použití: Ononis spinosa L. má se používá jako diuretikum pro léčbu cystitidy, 

nefritidy a urethritidy. Při chorobách močového měchýře se doporučuje kombinovat 

s dalšími drogami s diuretickým a protizánětlivým účinkem. (30) 

V lidovém léčitelství se droga používá ke zvýšení exkrece moči a žluči, proti 

močovým a žlučovým kamenům. Působí protizánětlivě a ovlivňuje metabolismus. Dříve 

se také používala na revmatitidy. Zevně se používá k obkladům na pomalu se hojící 

rány a chronická kožní onemocnění. (28) 

Droga je součástí těchto čajových směsí: Species urologicae Planta, Species 

diureticae Planta, Species cholagogae  Planta, Nephrosal Fytopharma, Urologická 

čajová směs Megafyt (16,28,29) 
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3.2.4 Čajová směs Nephrosal 

Čajová směs Nephrosal obsahuje tyto drogy: Betulae folium (200 mg), Phaseoli 

fructus sine semine (200 mg), Equiseti herba (300 mg), Ononidis radix (200 mg), 

Urticae folium (100 mg) v 1 nálevovém sáčku 1g. (16) 

Účinky, použití:  Tato čajová směs má močopudné účinky a antiseptické, a 

proto se používá při chorobách ledvin a močových cest.  

Je kontraindikována u pacientů s otoky způsobenými nedostatečnou funkcí 

ledvin a srdce a u pacientů citlivých na jakoukoli složku v přípravku. 

Hlavními účinnými složkami drog této směsi jsou flavonoidy, sloučeniny 

draslíku a kyseliny křemičité, a saponiny. (16,29) 
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3.3 Princip metody využívající radikál DPPH 

Mnoho různých antioxidantů (např. rostlinných extraktů, čistých látek aj.) má 

schopnost zhášet radikály a ukončovat radikálovou řetězovou reakci. Tato schopnost 

může být zjišťována různými metodami. Volba metod je závislá na řadě faktorů. Jde o 

metody různě náročné jak časově, tak i na vybavení laboratoře. Přímá detekce 

kyslíkových radikálů není příliš snadná, protože radikály reaktivních forem kyslíku jsou 

sloučeniny značně reaktivní a mají rozdílnou životnost i chemické vlastnosti.  Proto jsou 

k určování antioxidační aktivity používány stabilní radikálové sloučeniny.
 
(40) 

Aktivita antioxidantů může být stanovována přímo v komplexním vzorku nebo 

v modelových systémech. Tyto modelové oxidační systému umožňují snadný screening 

a porovnávaní antioxidantů a jsou vhodné i pro zjišťování celkové antioxidační 

kapacity vzorků.
 

Jako modelové oxidační systémy jsou využívány například : 

- peroxidace methyllinoleátu,  

- inhibice chemiluminiscence luminalu (5-amino 2,3-dihydro-1,4-

ftalazindion),  

- inhibice chemiluminiscence tetralinu (1,2,3,4-tetrahydronaftalen),  

- inhibice tvorby thiokyanátu železitého, 

- odbarvení beta-karotenu,  

- odbarvení ABTS
+ 

radikálu (2,2-azinobis(3-ethylbenzothoazolin-6-sulfonová 

kyselina)), 

- odbarvení DPPH radikálu (2,2-difenyl-1-pikrylhydrazyl), aj. (40) 

Používané detekční metody jsou založeny na spektrofotometrii, HPLC, GC, 

fluorescenci, chemiluminiscenci.
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 Stanovení antioxidační aktivity pomocí DPPH radikálu 

2, 2- bifenyl -1- pikrylhydrazyl (DPPH) (obr.16) je poměrně velmi stabilní 

radikál, který je vhodný k testování antioxidantu (AH), který je donorem atomu vodíku. 

Při redukci DPPH dochází k poklesu absorbance při charakteristické vlnové délce. To se 

projeví změnou zbarvení roztoku. Absorpční maximum pro DPPH je při λ= 517 nm.
 
K 

poklesu absorbance dochází také vlivem světla a působením singletového kyslíku. (41)
 

Reakce probíhá podle následujícího schématu: 

 

DPPH∙ + AH → DPPH−H + A∙ 

 

 

Obr. 16.: 2, 2- bifenyl -1- pikrylhydrazyl 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

4.1 Přístroje, chemikálie, materiál 

Přístroje: Analytické váhy KERN 

                 Blokový termostat ISOTEMP 125D 

                 Ultrazvuková lázeň SONOREX 

                 Dvoupaprskový pektrofotometr UV-VIS 1601 SCHIMADZU 

                 UV lampa CAMAG 

Chemikálie: všechny chemikálie byly lékopisné kvality 

aceton 

aqua destilata 

2,2-difenyl-1-pikrylhydrazyl  

ethylester kyseliny octové  

chlorid hlinitý 

kyselina chlorovodíková 

kyselina mravenčí bezvodá  

kyselina octová bezvodá   

methanol                       

roztok methenaminu (5g/l) 

roztok difenylboryloxyethylaminu v metanolu 

síran sodný bezvodý 

Materiál: Drogy Epilobii herba, Equiseti herba a čajová směs Nephrosal byly 

zakoupeny v prodejně léčivých rostlin Pharmacentrum v Hradci Králové. 

Kořeny Ononis spinosa a Ononis arvensis pocházely z rostlin pěstovaných v Botanické 

zahradě farmaceutické fakulty v Hradci Králové.  
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4.2 Důkaz flavonoidů v drogách 

Zkoušku totožnosti jsem prováděla pomocí TLC na deskách Silufol bez 

indikátoru.  

Vyvíjecí soustavou byla směs: ethylester kyseliny octové, kyselina octová 99,8%, 

kyselina mravenčí 99 %, voda v poměru 100:11:11:27. (10) 

Příprava výluhu z drogy: asi 2 g drogy jsem extrahovala 100 ml metanolu na 

ultrazvukové lázni po dobu 15 minut. Extrakt jsem přefiltrovala a filtrát doplnila 

metanolem na 100,0 ml. 

Na start chromatogramu jsem nanesla extrakty jednotlivých drog. Po vyvinutí 

jsem chromatogram nechala uschnout v sušárně při 100°C a detekovala postřikem 

detekčním činidlem, kterým byl roztok difenylboryloxyethylaminu v metanolu. Nechala 

jsem desku sušit na vzduchu 30 minut. 

Skvrny jsem detekovala pod UV-lampou při vlnové délce 366 nm. Schéma 

chromatogramů je na obr. 17.  
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4.3 Stanovení obsahu flavonoidů 

 

4.3.1 Příprava výluhu 

Základní roztok jsem připravila následujícím způsobem. Asi 0,800 g drogy jsem 

smíchala ve 100 ml baňce s kulatým dnem s 1 ml roztoku methenaminu  (5g/l), 20 ml 

acetonu a 2 ml kyseliny chlorovodíkové a vařila 30 minut pod zpětným chladičem. Poté 

jsem roztok zfiltrovala přes chomáček vaty do 100 ml odměrné baňky. Drogu i vatu 

vložila zpět do varné baňky a vařila pod zpětným chladičem 10 minut ještě dvakrát s 20 

ml acetonu. Roztok jsem pokaždé ochladila a zfiltrovala přes chomáček vaty do baňky. 

Spojené ochlazené etanolové extrakty jsem zfiltrovala přes skládaný filtrační papír a 

zředila acetonem na 100 ml. 20 ml tohoto roztoku jsem převedla do dělící nálevky, 

přidala 20 ml vody a protřepávala nejprve s 15 ml, poté třikrát s 10 ml ethyl-acetátu. 

Spojené horní vrstvy jsem promyla dvakrát 50 ml vody a extrakty jsem zfiltrovala přes 

10 g bezvodého síranu sodného a zředila ethyl-acetátem na 50 ml. (10) 

4.3.2 Stanovení obsahu 

Zkoušený roztok jsem připravila smícháním 10 ml základního roztoku s 1 ml 

chloridu hlinitého, s roztokem ledové kyseliny octové 5% v metanolu na objem 25 ml. 

Kontrolní roztok jsem připravila smícháním 10 ml základního roztoku s 

roztokem ledové kyseliny octové 5% v metanolu na objem 25 ml. 

Po 30 minutách jsem měřila absorbanci zkoušeného roztoku při 425 nm proti 

kontrolnímu vzorku. (10) 

Z naměřených hodnot absorbance jsem vypočetla obsah flavonoidů v procentech 

(%) dle následujícího vzorce: 

X =  (A . 1,25) / m 

            A = absorbance při 425 nm 

m = hmotnost zkoušené drogy v gramech 

Specifická absorbance flavonoidů, resp. isokvercitrosidu má hodnotu 500. 

Výsledky stanovení obsahu flavonoidů jsou uvedeny v tabulkách 4-7 a grafu 2. 
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4.4 Stanovení antioxidační aktivity 

4.4.1 Příprava roztoku DPPH 

0,05g DPPH 90% (2, 2 – bifenyl – 1 – pikrylhydrazyl) jsem rozpustila a doplnila 

do 25,0 ml metanolu. Ponechala jsem roztok na 5 minut v ultrazvukové lázni. Z tohoto 

roztoku jsem připravila roztok pro měření zředěním v poměru 1:1 metanolem. Roztoky 

jsem uchovávala v lednici. 

4.4.2 Příprava výluhu 

2 g drogy jsem extrahovala 100 ml metanolu na ultrazvukové lázni po dobu 15 

minut. Extrakt jsem přefiltrovala a filtrát doplnila metanolem na 100,0 ml. 

4.4.3 Postup stanovení antioxidační aktivity 

Do zkumavek jsem odměřila extrakt v množství od 0,1 do 1,2 ml, přidala 0,2 ml 

roztoku DPPH a doplnila metanolem do 5 ml. Poté jsem všechny zkumavky nechala při 

teplotě 37°C po dobu 30 minut v blokovém termostatu ISOTEMP 125D. Po uplynutí 

této doby jsem měřila na spektrofotometru absorbanci při 517 nm proti metanolu. 

Kromě vzorků jsem změřila i tzv. kontrolní vzorek, tj. 0,2 ml DPPH doplněno do 5 ml 

metanolem. 

Z naměřených hodnot absorbance jsem vypočetla procento redukce DPPH podle 

následujícího vzorce: 

% redukce DPPH = ( 1 – A v / A k  ) · 100 

A v = absorbance vzorku 

A k = absorbance slepého vzorku 

AA = % redukce DPPH 

Výsledky měření jsou v tabulkách 8-12. 

Antioxidační aktivitu jednotlivých vzorků jsem porovnala pomocí hodnoty IC50, 

která vyjadřuje jaké množství extraktu je potřebné pro redukování 50 % volného 

radikálu DPPH. Pomocí metody lineární regrese jsem zjistila hodnoty IC50. Výsledky 

jsou uvedeny v tabulce 13, grafech 3-8. 
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5 VÝSLEDKY 

 

5.1 Důkaz flavonoidů v drogách 

 

Obr. 17.: Chromatogram. 

 

       A - Equisetum arvense  

       B - Ononis spinosa 

       C - Ononis arvensis 

       D - Epilobii herba 

       E - Nephrosal 

 

 

 

 

Číselné hodnoty vyjadřují Rf. 

Flavonoidy se projevily jako žluté, zelené a modře fluoreskující skvrny. 
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5.2 Obsah flavonoidů v drogách 

 

Tabulka 4: Obsah flavonoidů v Ononidis radix 
                   

Radix ononidis             

navážka(g)   absorbance obsahu flavonoidů % 
průměrný obsah 
flavonoidů 

m1 0,5006 A 0,069 0,1723   
 

  

m2 0,5000 A 0,065 0,1625   0,1657 % 

m3 0,5005 A 0,065 0,1623       

                

         
Tabulka 5: Obsah flavonoidů v Equiseti herba 

                   

Equiseti herba             

navážka(g)   absorbance obsahu flavonoidů % 
průměrný obsah 
flavonoidů 

m1 0,8008 A 0,514 0,8023   
 

  

m2 0,8009 A 0,535 0,8350   0,4827 % 

m3 0,8010 A 0,517 0,8068       

                

         
Tabulka 6: Obsah flavonoidů v čajové směsi Nephrosal 

                

Nephrosal             

navážka(g)   absorbance obsahu flavonoidů % 
průměrný obsah 
flavonoidů 

m1 0,5005 A 0,380 0,9491   
 

  

m2 0,5012 A 0,372 0,9278   0,8147 % 

m3 0,5010 A 0,367 0,9157       

                

         
Tabulka 7: Obsah flavonoidů v Epilobii herba 

                   

Epilobii herba             

navážka(g)   absorbance obsahu flavonoidů % 
průměrný obsah 
flavonoidů 

m1 0,2011 A 0,071 0,4413   
 

  

m2 0,2011 A 0,082 0,4413   0,9308 % 

m3 0,2011 A 0,091 0,5656       
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Graf 2: Obsah flavonoidů v % v jednotlivých drogách. 

 

 

% 
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5.3 Antiradikálová aktivita methanolových extraktů 

 

Tabulka 8: Antiradikálová aktivita metanolového extraktu Epilobii herba 
      

              

 
Epilobii herba 

     
A-absorbance  

  

 
  vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3 

     
AA- antioxidační aktivita 

 

 
navážka g 2,0006 2,0006 2,0007 

     
 V-objem extraktu v ml 

 

 
naředění 20 20 20 

         

              

              

                vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3 průměr průměr směrod. Odchylka 

V mg/ml A AA mg/ml A AA mg/ml A AA mg/ml AA ± % 

0 0,0000 0,951 0,00 0,0000 0,999 0,00 0,0000 0,971 0,00 0,0000 0,00 +- 0,000 +- 0,000 

0,1 0,1000 0,731 23,13 0,1000 0,780 21,92 0,1000 0,805 17,10 0,1000 20,72 +- 3,194 +- 0,662 

0,2 0,2001 0,552 41,96 0,2001 0,640 35,94 0,2001 0,677 30,28 0,2001 36,06 +- 5,840 +- 2,106 

0,3 0,3001 0,431 54,68 0,3001 0,504 49,55 0,3001 0,530 45,42 0,3001 49,88 +- 4,640 +- 2,315 

0,4 0,4001 0,261 72,56 0,4001 0,381 61,86 0,4001 0,386 60,25 0,4001 64,89 +- 6,689 +- 4,340 

0,5 0,5002 0,160 83,18 0,5002 0,255 74,47 0,5002 0,296 69,52 0,5002 75,72 +- 6,915 +- 5,236 

0,6 0,6002 0,118 87,59 0,6002 0,167 83,28 0,6002 0,179 81,57 0,6002 84,15 +- 3,105 +- 2,613 

0,7 0,7002 0,114 88,01 0,7002 0,123 87,69 0,7002 0,143 85,27 0,7002 86,99 +- 1,497 +- 1,302 

0,8 0,8002 0,108 88,64 0,8002 0,115 88,49 0,8003 0,118 87,85 0,8003 88,33 +- 0,422 +- 0,373 

0,9 0,9003 0,109 88,54 0,9003 0,115 88,49 0,9003 0,113 88,36 0,9003 88,46 +- 0,091 +- 0,080 

1 1,0003 0,111 88,33 1,0003 0,113 88,69 1,0004 0,088 90,94 1,0003 89,32 +- 1,414 +- 1,263 

 



 

 38 

 

Tabulka 9: Antiradikálová aktivita metanolového extraktu Equiseti herba 
     

              

 
EQUISETI HERBA 

     
A-absorbance  

  

 
  vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3 

     
AA- antioxidační aktivita 

 

 
navážka g 2,0009 2,0012 2,0006 

     
V-objem extraktu v ml 

 

 
naředění 2 2 2 

         

              

              

                vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3 průměr průměr směrod. odchylka 

V mg/ml A AA mg/ml A AA mg/ml A AA mg/ml AA ± % 

0 0,0000 1,019 0,00 0,0000 0,933 0,00 0,0000 1,256 0,00 0,0000 0,00 +- 0,000 +- 0,000 

0,1 1,0005 0,79 22,47 1,0006 0,716 23,26 1,0003 1,036 17,52 1,0005 21,08 +- 3,114 +- 0,656 

0,2 2,0009 0,661 35,13 2,0012 0,571 38,80 2,0006 0,805 35,91 2,0009 36,61 +- 1,933 +- 0,708 

0,3 3,0014 0,549 46,12 3,0018 0,491 47,37 3,0009 0,703 44,03 3,0014 45,84 +- 1,690 +- 0,775 

0,4 4,0018 0,451 55,74 4,0024 0,392 57,98 4,0012 0,606 51,75 4,0018 55,16 +- 3,157 +- 1,741 

0,5 5,0023 0,356 65,06 5,0030 0,25 73,20 5,0015 0,522 58,44 5,0023 65,57 +- 7,396 +- 4,849 

0,6 6,0027 0,258 74,68 6,0036 0,155 83,39 6,0018 0,353 71,89 6,0027 76,65 +- 5,995 +- 4,595 

0,7 7,0032 0,178 82,53 7,0042 0,134 85,64 7,0021 0,241 80,81 7,0032 82,99 +- 2,446 +- 2,030 

0,8 8,0036 0,128 87,44 8,0048 0,125 86,60 8,0024 0,2 84,08 8,0036 86,04 +- 1,750 +- 1,506 

0,9 9,0041 0,131 87,14 9,0054 0,134 85,64 9,0027 0,181 85,59 9,0041 86,12 +- 0,884 +- 0,761 

1 10,0045 0,132 87,05 10,0060 0,135 85,53 10,0030 0,169 86,54 10,0045 86,37 +- 0,772 +- 0,667 
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Tabulka 10: Antiradikálová aktivita metanolového extraktu kořenů Ononis 
spinosa 

     

              

 
ONONIS SPINOSA 

     
A-absorbance  

  

 
  vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3 

     
AA- antioxidační aktivita 

 

 
navážka g 2,0007 2,0008 2,0004 

     
V-objem extraktu v ml 

 

 
naředění x x x 

         

              

              

                vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3 průměr průměr směrod. odchylka 

V mg/ml A AA mg/ml A AA mg/ml A AA mg/ml AA ± % 

0 0,0000 0,984 0,00 0,0000 0,906 0,00 0,0000 0,985 0,00 0,0000 0,00 +- 0,000 +- 0,000 

0,1 8,0028 0,729 25,91 8,0032 0,722 20,31 8,0016 0,749 23,96 8,0025 23,39 +- 2,845 +- 0,666 

0,2 16,0056 0,577 41,36 16,0064 0,589 34,99 16,0032 0,629 36,14 16,0051 37,50 +- 3,396 +- 1,273 

0,3 24,0084 0,507 48,48 24,0096 0,516 43,05 24,0048 0,487 50,56 24,0076 47,36 +- 3,878 +- 1,837 

0,4 32,0112 0,386 60,77 32,0128 0,422 53,42 32,0064 0,395 59,90 32,0101 58,03 +- 4,016 +- 2,330 

0,5 40,0140 0,306 68,90 40,0160 0,344 62,03 40,0080 0,284 71,17 40,0127 67,37 +- 4,758 +- 3,205 

0,6 48,0168 0,227 76,93 48,0192 0,288 68,21 48,0096 0,228 76,85 48,0152 74,00 +- 5,012 +- 3,708 

0,7 56,0196 0,172 82,52 56,0224 0,23 74,61 56,0112 0,156 84,16 56,0177 80,43 +- 5,105 +- 4,106 

0,8 64,0224 0,152 84,55 64,0256 0,188 79,25 64,0128 0,15 84,77 64,0203 82,86 +- 3,127 +- 2,591 

0,9 72,0252 0,143 85,47 72,0288 0,146 83,89 72,0144 0,138 85,99 72,0228 85,11 +- 1,096 +- 0,933 

1 80,0280 0,142 85,57 80,0320 0,138 84,77 80,0160 0,139 85,89 80,0253 85,41 +- 0,577 +- 0,493 
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Tabulka 11: Antiradikálová aktivita metanolového extraktu kořenů Ononis arvensis 

              

 
ONONIS ARVENSIS 

     
A-absorbance  

  

 
  vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3 

     
AA- antioxidační aktivita 

 

 
navážka g 2,0009 2,0005 2,0002 

     
V-objem extraktu v ml 

 

 
naředění x x x 

         

              

              

                vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3 průměr průměr směrod. odchylka 

V mg/ml A AA mg/ml A AA mg/ml A AA mg/ml AA ± % 

0 0,0000 0,938 0,00 0,0000 0,949 0,00 0,0000 0,987 0,00 0,0000 0,00 +- 0,000 +- 0,000 

0,1 8,0036 0,582 37,95 8,0020 0,639 32,67 8,0008 0,515 47,82 8,0021 39,48 +- 7,692 +- 3,037 

0,2 16,0072 0,401 57,25 16,0040 0,388 59,11 16,0016 0,348 64,74 16,0043 60,37 +- 3,900 +- 2,355 

0,3 24,0108 0,204 78,25 24,0060 0,221 76,71 24,0024 0,214 78,32 24,0064 77,76 +- 0,909 +- 0,706 

0,4 32,0144 0,154 83,58 32,0080 0,135 85,77 32,0032 0,129 86,93 32,0085 85,43 +- 1,701 +- 1,453 

0,5 40,0180 0,123 86,89 40,0100 0,125 86,83 40,0040 0,124 87,44 40,0107 87,05 +- 0,336 +- 0,292 

0,6 48,0216 0,129 86,25 48,0120 0,126 86,72 48,0048 0,123 87,54 48,0128 86,84 +- 0,653 +- 0,567 

0,7 56,0252 0,129 86,25 56,0140 0,128 86,51 56,0056 0,128 87,03 56,0149 86,60 +- 0,399 +- 0,345 

0,8 64,0288 0,131 86,03 64,0160 0,129 86,41 64,0064 0,132 86,63 64,0171 86,36 +- 0,299 +- 0,258 

0,9 72,0324 0,136 85,50 72,0180 0,134 85,88 72,0072 0,142 85,61 72,0192 85,66 +- 0,195 +- 0,167 

1 80,0360 0,138 85,29 80,0200 0,133 85,99 80,0080 0,145 85,31 80,0213 85,53 +- 0,397 +- 0,339 
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Tabulka 12: Antiradikálová aktivita metanolového extraktu čajové směsi Nephrosal 
    

              

 
NEPHROSAL 

     
A-absorbance  

  

 
  vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3 

     
AA- antioxidační aktivita 

 

 
navážka g 2,0001 2,0009 2,0006 

     
V-objem extraktu v ml 

 

 
naředění 2 2 2 

         

              

              

                vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3 průměr průměr směrod. odchylka 

V mg/ml A AA mg/ml A AA mg/ml A AA mg/ml AA ± % 

0 0,0000 0,978 0,00 0,0000 0,993 0,00 0,0000 0,997 0,00 0,0000 0,00 +- 0,000 +- 0,000 

0,1 1,0001 0,679 30,57 1,0005 0,653 34,24 1,0003 0,689 30,89 1,0003 31,90 +- 2,031 +- 0,648 

0,2 2,0001 0,471 51,84 2,0009 0,492 50,45 2,0006 0,555 44,33 2,0005 48,88 +- 3,995 +- 1,952 

0,3 3,0002 0,308 68,51 3,0014 0,319 67,88 3,0009 0,441 55,77 3,0008 64,05 +- 7,180 +- 4,599 

0,4 4,0002 0,175 82,11 4,0018 0,194 80,46 4,0012 0,275 72,42 4,0011 78,33 +- 5,185 +- 4,061 

0,5 5,0003 0,14 85,69 5,0023 0,129 87,01 5,0015 0,173 82,65 5,0013 85,11 +- 2,236 +- 1,903 

0,6 6,0003 0,125 87,22 6,0027 0,121 87,81 6,0018 0,137 86,26 6,0016 87,10 +- 0,785 +- 0,684 

0,7 7,0004 0,127 87,01 7,0032 0,122 87,71 7,0021 0,127 87,26 7,0019 87,33 +- 0,355 +- 0,310 

0,8 8,0004 0,128 86,91 8,0036 0,121 87,81 8,0024 0,126 87,36 8,0021 87,36 +- 0,451 +- 0,394 

0,9 9,0005 0,128 86,91 9,0041 0,119 88,02 9,0027 0,124 87,56 9,0024 87,50 +- 0,555 +- 0,486 

1 10,0005 0,13 86,71 10,0045 0,122 87,71 10,0030 0,126 87,36 10,0027 87,26 +- 0,511 +- 0,446 
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Graf 3: Závislost antioxidační aktivity extraktu Epilobii herba na koncentraci. 
 

rovnice regrese: y = 139,7 x + 5,421 

IC50 = 0,3191 

 

 

 

Graf 4: Závislost antioxidační aktivity extraktu Equiseti herba na koncentraci. 

rovnice regrese: y = 12,04 x + 6,829 

IC50 = 3,5856 
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Graf 5: Závislost antioxidační aktivity extraktu kořenů Ononis spinosa na koncentraci. 

rovnice regrese: y = 1,363x + 10,33 

IC50 = 29,1049 

 

 

 

 

Graf 6: Závislost antioxidační aktivity extraktu kořenů Ononis arvensis na koncentraci. 

rovnice regrese: y = 3,176 x + 6,276 

IC50 = 13,7670 
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Graf 6: Závislost antioxidační aktivity extraktu čajové směsi Nephrosal na koncentraci. 

rovnice regrese: y = 18,87 x + 6,87 

IC50 = 2,2856 

 

 

 

mg / ml 
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Tabulka 13: Hodnoty IC 50 metanolových extraktů. 

   
  vzorek IC50 mg/ml 

1  Epilobii herba 0,3191   

2  Equiseti herba 3,5856   

3  Ononis arvensis 13,7670   

4  Ononis spinosa 29,1049   

5  Nephrosal 2,2856   

 

 

Graf 8: Graf závislosti IC 50 na koncentraci. 
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6 DISKUZE 

 

Cílem této práce bylo stanovit antiradikálovou aktivitu metanolových extraktů 

diuretických drog. Studovány byly tyto drogy: Epilobii herba, Equiseti herba, Ononidis radix 

a čajová směs Nephrosal. Protože tyto drogy obsahují flavonoidy, které jsou nositeli 

antioxidační aktivity, byl stanoven i obsah flavonoidů v drogách a čajové směsi. Nejvyšší 

obsah flavonoidů byl v čajové směsi Nephrosal (0,9308%) a droze Equiseti herba (0,8147%). 

Nižší množství flavonoidů obsahovala Epilobii herba (0,4827%). Nejnižší obsah flavonoidů 

byl zaznamenán u drogy Ononidis radix (0,1657%).  

Při stanovení antioxidační aktivity jsem využila schopnosti některých látek zhášet 

radikál DPPH. Stanovení jsem prováděla třikrát. Hodnoty antioxidační aktivity jsou uvedeny 

v tabulce 8-12. V grafech 3-8 jsou znázorněny závislosti antioxidační aktivity na koncentraci 

extraktů. Antioxidační aktivita jednotlivých vzorků byla porovnána na základě hodnot IC50. 

IC50 metanolových extraktů drog byla v pořadí: Epilobii herba (0,3191 mg/ml), čajová 

směs Nephrosal (2,2856 mg/ml), Equiseti herba (3,5856 mg/ml), Ononis arvensis (13,7670 

mg/ml) a  Ononidis spinosa (29,1049 mg/ml).  

Srovnáme-li obsah flavonoidů v drogách a čajové směsi a antioxidační aktivitu, 

dojdeme k závěru, že Equiseti herba a čajová směs Nephrosal mají obdobný obsah flavonoidů 

a zároveň podobnou antioxidační aktivitu. Porovnáme-li obsah flavonoidů v Ononidis radix 

s antioxidační aktivitou, můžeme si všimnout, že obsah flavonoidů je velmi nízký a 

antioxidační aktivita je rovněž nízká. 

Epilobii herba obsahuje asi poloviční množství flavonoidů než Equiseti herba nebo 

čajová směs Nephrosal, ale antioxidační aktivitu má 10 krát vyšší. Sledované drogy obsahují 

kromě flavonoidů ještě další látky, které mají antioxidační aktivitu. Jsou to zejména 

hydroxyskořicové kyseliny. 

Studované drogy jsou nejčastěji využívány při onemocnění ledvin a močových cest. 

Užívají se dlouhodobě, obvykle v dávce 1,5 g. Výsledky stanovené antioxidační aktivity 

ukazují, že extrakty z drog mají různě vysokou antioxidační aktivitu. Za předpokladu, že se  

užíváním přípravků z testovaných diureticky působících drog dostanou do organizmu látky 

s antioxidační aktivitou v dostatečném množství, dá se očekávat, že by mohly přispět ke 

snižování rizik plynoucích z oxidačního stresu provázejícího patologické stavy. 
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7 ZÁVĚR 

 

V této práci byl sledován obsah flavonoidů a antioxidační účinek diuretických drog 

Epilobii herba, Equiseti herba, Ononidis radix a čajové směsi Nephrosal. Nejnižší obsah 

flavonoidů byl zaznamenán u drogy Ononidis radix (0,1657%). Nejvyšší obsah byl 

zaznamenán u Equiseti herba (0,8147%) a čajové směsi Nephrosal (0,9308%). Epilobii herba 

měla obsah flavonoidů 0,4827%. K testování antioxidační aktivity byl použit poměrně velmi 

stabilní radikál 2,2-difenyl-1-pikrylhydrazyl (DPPH). Ke srovnání antioxidační aktivity byla 

vypočítána hodnota IC50, která vyjadřuje jaké množství extraktu je potřebné pro zredukování 

50 % volného radikálu DPPH. Nejvyšší hodnota IC50 a tedy nejnižší aktivita byla 

zaznamenána u metanolových extraktů Ononidis radix z Ononis spinosa (29,1049 mg/ml) a u 

Ononis arvensis (IC50=13,7670 mg/ml). Nižší a srovnatelné hodnoty měla droga Equiseti 

herba (IC50=3,5856 mg/ml) a čajová směs Nephrosal (IC50=2,2856 mg/ml). U drogy Epilobii 

herba, která má nejvyšší antioxidační aktivitu, byla naměřena hodnota IC50=0,3191 mg/ml. 
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8 ABSTRAKT 

 

Cílem této rigorózní práce bylo stanovit obsah flavonoidů a zjistit antioxidační aktivitu 

metanolových extraktů drog, které se používají jako diuretika. Testovány byly drogy: Epilobii 

herba, Equiseti herba, Ononidis radix a čajová směs Nephrosal. 

K testování antioxidační aktivity byl použit radikál 2,2-difenyl-1-pikrylhydrazyl 

(DPPH). Ke srovnání antioxidační aktivity byla vypočítána hodnota IC50, která vyjadřuje jaké 

množství extraktu je potřebné pro redukování 50 % volného radikálu DPPH. Nejnižší 

antioxidační aktivita byla zaznamenána u metanolových extraktů drogy Ononidis radix 

z Ononis spinosa IC50=29,1049 mg/ml a u Ononidis radix z Ononis arvensis IC50=13,7670 

mg/ml. Srovnatelnou antioxidační aktivitu měl metanolový extrakt Equiseti herba 

IC50=3,5856 mg/ml a čajové směsi Nephrosal IC50=2,2856 mg/ml. U drogy Epilobii herba 

byla naměřena nejvyšší antioxidační aktivita IC50=0,3191 mg/ml.  

Dalším cílem bylo u těchto drog stanovit obsah flavonoidů. Nejnižší obsah flavonoidů 

stanovený spektrofotometricky po reakci s chloridem hlinitým byl zaznamenán u drogy 

Ononidis radix (0,1657%). Nejvyšší obsah byl zaznamenán u Equiseti herba (0,8147%) a 

čajové směsi Nephrosal (0,9308%). Epilobii herba měla obsah flavonoidů 0,4827%.  

Srovnáme-li obsah flavonoidů a antioxidační aktivitu, dojdeme k závěru, že Equiseti 

herba a čajová směs Nephrosal mají obdobný obsah flavonoidů a zároveň podobnou vysokou 

antioxidační aktivitu. Porovnáme-li obsah flavonoidů v Ononidis radix s antioxidační 

aktivitou, můžeme si všimnout, že obsah flavonoidů je nízký a antioxidační aktivita je také 

nízká. Epilobii herba obsahuje poloviční množství flavonoidů než např. Equiseti herba, 

antioxidační aktivita však byla deset krát vyšší u Epilobii herba než u Equiseti herba. 

Vyšší antioxidační aktivita Epilobii herba ukazuje, že do extraktu přecházejí kromě 

flavonoidů ještě další látky zodpovědné za antioxidační aktivitu. 
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The aim of this rigorous work was to specify content of flavonoids and to learn 

antioxidant activity of methanolic extractions of drugs, which are used as diuretics. The drugs, 

which were tested: Epilobii herba, Equiseti herba, Ononidis radix and the tea mixture 

Nephrosal. 

In order to test antioxidant activity it was used free radical 2, 2-difenyl-1-pikrylhydrazyl 

(DPPH). To compare the antioxidant activity, it was calculated value IC50, which clarificates 

the amount of extract, which is required for retrenchment of 50 % free radical DPPH. The 

lowest antioxidant activity was registrated in methanolic extracts of drug Ononidis radix from 

Ononis spinosa IC50=29,1049 mg/ml and in extracts of drug Ononidis radix from Ononis 

arvensis IC50=13,7670 mg/ml. Comparable antioxidant activities had methanolic extract of 

Equiseti herba IC50=3,5856 mg/ml and the tea mixture Nephrosal IC50=2,2856 mg/ml. The 

drug Epilobii herba has the highest values of antioxidant activity, IC50=0,3191 mg/ml. 

Next purpose of this work was to determine the content of flavonoids in these drugs. 

The lowest content was registrated in the extract of Ononidis radix (0,1657%). The highest 

content was registrated in the extract of Equiseti herba (0,8147%) and in the tea mixture 

Nephrosal (0,9308%). Epilobii herba had value of flavonoids 0,4827%. 

If we compare content of flavonoids and antioxidant activity, we can say, that Equiseti 

herba and in the tea mixture Nephrosal has similar value of flavonoids and also analogous 

antioxidant activity. If we compare content of flavonoids in Ononidis radix with antioxidant 

activity, we can notice, that value of flavonoidů is low and antioxidant activity is low too. 

Epilobii herba contains half amount of flavonoids than for example Equiseti herba, but 

antioxidant activity was in Epilobii herba ten-time higher than in Equiseti herba. 

The higher antioxidant activity of Epilobii herba suggests, that into the extract pass 

other substances, except flavonoids, which are accountable for antioxidant activity. 
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