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Slune�nice ro�ní 

Helianthus annuus L. 
 

 

Nad�íše: Eukaryota 

�íše:  Plantae 

Odd�lení: Magnoliophyta 

T�ída:  Magnoliopsida 

Podt�ída: Asteridae 

�ád:  Asterales 

�ele�:  Asteraceae1 

 

Obr. 12 

 

   Latinský název Helianthus annuus se skládá z �eckých slov helios, anthos (slunce, kv�t) a 

annus (rok).4 

   Rostlina je pojmenována na po�est Helia, �eckého boha Slunce. Slune�nice byla pro staré 

�eky symbolem stálosti.5 

 

 

   Ekonomicky významná rostlina slune�nice ro�ní pat�í bezesporu k nejvíce studovaným 

taxon�m �eledi Asteraceae.6 

 

 

 

1.  �ele� Asteraceae 
   Slune�nice ro�ní pat�í taxonomicky do �eledi Asteraceae, která tvo�í druhov� nejpo�etn�jší 

�ele� dvoud�ložných rostlin. 

   Hv�zdnicovité (Asteraceae) nebo také složnokv�té (Compositae) je �ele� z �ádu 

hv�zdnicotvarých. 
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   Stále se uve�ej�ují další up�esn�ní fylogenetických vztah� uvnit� �ádu Asterales. N�kte�í 

sou�asní auto�i rozlišují tento �ád na �eledi Asteraceae, Cichoriaceae, Ambrosiaceae. Jiní 

uvád�jí v �ádu pouze jednu �ele� – Asteraceae – a využívají taxon� Cichorioideae a 

Asteroideae.9 

 

   Hv�zdicovité se vyzna�ují velmi pestrým souborem obsahových látek. Mnohé druhy mají 

význam jako zdroj potravy pro �lov�ka nebo hospodá�ská zví�ata, zdroj lé�iv a jinak 

využitelných surovin. N�které z látek, tzv. sekundárních metabolit�, mají p�ímý fyziologický 

význam pro rostlinu samotnou, mnohé však mají význam chemoekologický. Jejich hlavní rolí 

je chemické ovlivn�ní symbiotických nebo alelopatických vztah� mezi rostlinou a dalšími 

organismy. U �ady skupin obsahových látek byla prokázána i jejich využitelnost systematická 

p�i �len�ní a identifikaci jednotlivých taxonomicky obtížných skupin hv�zdicovitých. 

   K význa�ným obsahovým látkám pat�í silice s hojn� zastoupenými monoterpeny a 

seskviterpeny. Z extraktivních látek jsou nejvíce charakteristické  furanové seskviterpeny, 

seskviterpenické laktony, di, tri, tetra a polyterpeny, benzofurany, benzopyrany, kumariny, 

fenylpropanoidy, flavonoidy, ftalidy, fytomelaniny, pyrethroidy, lokalizovan� alkaloidy, dále 

kyanogenní glykosidy, polyyny a polyfruktosany (zejména inulin) ukládané v zásobních 

orgánech vytrvalých druh�. Význa�ným znakem je absence iridoid�.7 

 

   �ele� Asteraceae p�edstavují p�edevším vytrvalé nebo jednoleté byliny a poloke�e, jsou 

autotrofní, �asto s r�zným typem žlaznatých nebo jiných trichom�. Stonky jsou zpravidla 

vyvinuté, p�ímé, vystoupavé, n�kdy poléhavé, jednoduché nebo v�tvené. Listy jsou st�ídavé, 

mén� �asto protistojné, jednoduché nebo složené, n�kdy redukované v šupiny. Kv�ty jsou 

p�evážn� oboupohlavné, nebo jednopohlavné i jalové. Tvo�í husté racemózní kv�tenství – 

úbor se zákrovem z listen�. U pod�eledi Asteroideae je kv�tenství tvo�eno jazykovitými kv�ty 

tvo�ícími paprsek úboru a trubkovitými kv�ty vytvá�ejícími ter� úboru. Koruna je 

srostlolupená, obvykle p�ti�etná, aktinomorfní nebo zygomorfní. Ty�inek je p�t, jejich 

prašníky se slepují v trubi�ku, nitkami p�ir�stají ke korun�. Semeník je spodní, jednopouzdrý, 

srostlý ze dvou plodolist�. Plodem je nažka s vytrvávajícím chmýrem kalichového p�vodu.7,9 

   Pod�ele� Asteroideae:9 

 
trubkovité kv�ty ter�e 
jazykovité kv�ty paprsku 
sterilní jazykovité kv�ty paprsku 
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2.  Druhy rodu Helianthus 
   Slune�nice pochází pravd�podobn� z území Mexika a Peru, kde byla p�stována již p�ed 

t�emi tisíci lety.5 V 16. století p�ivezli Špan�lé semena slune�nice do Evropy,4 kde slune�nice 

vešla ve známost nejprve pod jménem Chrysanthemum flos solis peruvianus nebo „velká 

indiánská slune�ní kv�tina“. Nejprve byla p�stována jako dekorativní. Když pronikla do 

Ruska, za�ali ji tamní rolníci hnojit a šlechtit.5 Od 18. století se stala plodinou užitkovou - ze 

slune�nicových semen se za�al lisovat olej.4 

   Taxon Helianthus annuus - slune�nice ro�ní je znám široké ve�ejnosti zejména jako 

surovina pro výrobu oleje vynikající potraviná�ské jakosti, který je zvláš	 vhodný k výrob� 

ztužených pokrmových tuk�, stolních olej�, ke konzervaci ryb. Slune�nicový olej m�že být i 

surovinou k dalšímu zpracování. Využívá se také v dalších odv�tvích pr�myslu v�etn� 

farmaceutických technologií. Rostlina byla odedávna lé�ivou plodinou. Je využívána i jako 

pícnina.6 

    
Obr. 2       Obr. 3 

 

 

   Od 17. století se z Ameriky do Evropy rozší�ilo také p�stování tzv. vytrvalé slune�nice 

hlíznaté - Helianthus tuberosus (topinambur). Své jméno získal po indiánském kmeni, u nás 

se vžil lidový název židovské brambory. Hlízy jsou cenným zdrojem inzulínu a fruktózy, 

proto jsou vhodné pro diabetiky. Dále se využívá v lidovém lé�itelství.4 

    
Obr. 4       Obr. 531 
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3.  Charakteristika druhu Helianthus annuus 
 

   Slune�nice ro�ní je jednoletá bylina, jejíž stavba je zna�n� rozmanitá. 

   Rostliny mohou být až 3 metry vysoké s jedním kv�tem, ale také 30 cm nízké s n�kolika 

stonky a kv�ty.4 Hlavní ko�en je tlustý, hluboce ko�enící, s �etnými tenkými postranními 

ko�eny. Lodyha je obvykle p�ímá, nev�tvená, sv�tle zelená, celá drsn� chlupatá (zvlášt� 

v horní �ásti).7 Listy jsou velké, st�ídavé, dolní obvykle vst�ícné, �apíkaté (�apík 10 - 20 cm 

dlouhý), horní pon�kud menší.7,8 �epel je široce vej�itá nebo srd�itá s okraji zubatými �i 

nepravideln� pilovitými, s t�emi výraznými hlavními žilkami. Kv�tenstvím je úbor skládající 

se z kv�t� trubkovitých a jazykovitých, který je podep�en zákrovem z listen�.5,7 Úbory 

dosahují pr�m�ru mezi 10 a 40 cm, mohou být jednoduché i plnokv�té.4 L�žko úboru je 

ploché nebo mírn� vyklenuté. Jazykovité kv�ty jsou žluté (v po�tu 20 - 70), kv�ty ter�e jsou 

�erné s korunou trubkovitou.7 Plodem je nažka klínovitého tvaru.5 Z �ásti jsou nažky obalené 

plevkami, zplošt�lé, v obrysu obvej�ité, šedavé až tém�� �erné.7 Typickým znakem této �eledi 

je p�ítomnost zásobního polysacharidu inulinu, který v této skupin� nahrazuje obvyklý škrob.5 

 

   Slune�nice je rostlinou sv�tlomilnou,7 dob�e roste na slunných, výživných p�dách 

s možností závlahy,5 orientovaných na jih nebo jihozápad.4 Semena vyséváme p�ímo do p�dy 

na p�elomu dubna a kv�tna. Vegeta�ní doba je asi 100 – 200 dní.5 Lodyha je po dobu r�stu 

vzp�ímená, p�ed za�átkem kvetení se v horní �ásti ohýbá a pohyb lodyh ustává. Mladá rostlina 

je heliotropní - její kv�t mí�í vzh�ru a otá�í se za sluncem. Pozd�ji ale kv�t tuto vlastnost 

ztrácí, nebo	 díky zrajícím semen�m zt�žkne a pod tíhou se kloní k zemi.4 
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II. CÍL PRÁCE 
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   Rigorózní práce navazuje na diplomovou práci Fytochemický výzkum Helianthus annuus 

L. IV a rozši�uje ji o další metody testování biologické aktivity provád�né na Kated�e 

farmaceutické botaniky a ekologie. 

 

Cíle rigorózní práce: 

� provést stanovení celkového obsahu fenolových látek v sumárním 80% ethanolovém 

extraktu z list� slune�nice i ve vybraných frakcích z list� a oplodí této rostliny pomocí 

Folin-Ciocalteuova �inidla 

� vyhodnotit antioxida�ní aktivitu pomocí DPPH radikálu u vybraných frakcí získaných 

z 80% ethanolového extraktu z list� slune�nice ro�ní 

� doplnit biologickou aktivitu o aktivitu antimykotickou, která byla testována u 

kaurenové kyseliny, která byla získána z kv�t� slune�nice již v p�edchozím období a u 

vzorku z oplodí slune�nice 

 

   Bude zpracována rešerše, která doplní práci o nov� získané poznatky o slune�nici ro�ní 

z posledního období. 
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III. LÁTKY IZOLOVANÉ Z RODU HELIANTHUS 
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   Do oblasti fytochemie tento taxon p�ináší celou �adu struktur v jiných rostlinách dosud 

nepopsaných látek. Typov� se však nevymyká chemotaxonomickým charakteristikám �eledi 

Asteraceae. Mnohé z izolovaných látek vykazují nad�jnou biologickou ú�innost.6 

   V následujícím textu se pokusím shrnout všechny významné dosud izolované látky 

z rostliny Helianthus annuus. 

 

 

A. KV�TY 
 

A.1  Obsahové látky izolované z kv�t� slune�nice 
   Z kv�t� H. annuus byly izolovány látky typu terpenoid�. Jde p�edevším o terpenoidy 

izolované z kv�tního l�žka slune�nice – kyselinu ent-kaur-16-en-19-ovou, kyselinu 

trachyloban-19-ovou a niveusin, které vykazovaly antimikrobiální ú�inky. 

   Kaurenová kyselina vykázala antimikrobiální aktivitu proti Bacillus subtilis, Staphylococcus 

aureus a Mycobacterium smegmatis. Tato kyselina m�la dále ú�inky protizán�tlivé, 

cytotoxické, antiagrega�ní a antifertilní. 

   Sm�s dvou diterpenových kyselin, kaurenové a angelátu grandiflorové kyseliny se 

ukázala jako nejsiln�jší inhibitor r�stu vláknitých stélek hub Verticillium dahlie, Sclerotinium 

sclerotiorum. Selektivním šlecht�ním tak, aby bylo dosaženo v�tšího množství t�chto 

terpenoid� v slune�nici, m�že být vylepšena p�irozená rezistence v��i houbovým patogen�m. 

   Z ethanolového extraktu úborových l�žek byly izolovány látky typu chromen�, u nichž byla 

prokázána významná antimykotická aktivita. Ze suchého jemného prášku úborových l�žek a 

semen byly p�ipraveny hexanové, diethyletherové a ethyl-acetátové extrakty s antimykotickou 

a antimikrobiální aktivitou. 

   Z methanolového extraktu kv�t� slune�nice byly získány steroly, triterpenové alkoholy a 

alkan-6,8-dioly, vykazující zna�nou protizán�tlivou ú�innost. 

   Dále byl získán triterpenoidní saponin – helianthosid. Je charakterizovaný jako bidesmosid 

echinocystové kyseliny, u kterého byla prokázána cytotoxická ú�innost. Aktivita této látky 

byla testovaná na myších nádorových bu�kách. Ve srovnání se saponiny izolovanými z jiných 

rostlin byla významná, naopak hemolytický index byl nízký.6 
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A.2  Vzorce obsahových látek 
 

H

H
H

HOOC  
Obr.6: kyselina ent-kaur-16-en-19-ová 
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Obr.7: helianthosid 

 

 

 

B. LISTY 
 

B.1  Obsahové látky izolované z list� slune�nice 
   Chemická studie list� H. annuus ukázala, že je tento druh bohatým zdrojem terpenoid� 

s širokým spektrem biologických ú�ink�.6 

   Z list� slune�nice byly izolovány látky typu terpenoid� a flavonoidy.12 

   Terpeny p�edstavují nejv�tší a strukturn� nejrozmanit�jší skupinu sekundárních metabolit�. 

Je možno je formáln� odvodit ze základní stavební jednotky – p�tiuhlíkatého 2-

methylbutadienu (tzv. izoprenu). Podle po�tu t�chto izoprenových jednotek se obvykle 

terpeny klasifikují jako: hemiterpeny C5, monoterpeny C10, seskviterpeny C15, diterpeny C20, 

sesterpeny C25, triterpeny C30, karoteny C40.15 
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   Nejpo�etn�jší skupinu izolovaných látek p�edstavují seskviterpeny, dále byly izolovány i 

diterpeny a triterpeny, u nichž n�které z látek jsou také jedovaté. Zpravidla se izolují extrakcí 

organickými rozpoušt�dly.14,15 

 

B.1.1  Terpeny 

B.1.1.1  Seskviterpeny 

   Seskviterpeny ve své hlavní biologicky aktivní form� – laktonu – mohou být prudkými 

k�e�ovými jedy, gastrointestinálními iritanty, ale p�edevším kontaktními alergeny. Základem 

je patnáctiuhlíkatá struktura. V�tšina toxických a alergenních lakton� pat�í do skupiny 

germakranolid�, guajanolid�, pseudoguajanolid�, sekoguajanolid�, sekopseudoguajanolid�, 

eudesmanolid� a sekoeudesmanolid�.15 Seskviterpenových lakton� již bylo popsáno více než 

7000 struktur. Tyto, spole�n� s diterpeny, tvo�í nejpo�etn�jší skupinu slou�enin izolovaných 

z rodu Helianthus. Izolované seskviterpenové laktony p�edstavují germakranolidové, 

heliangolidové, melampolidové, eudesmanolidové a sekogermakranolidové skelety, 

nejb�žn�jší jsou germakranolidy a heliangolidy, které mají ve své molekule v�tšinou 

angeloylový substituent na C-8 s 	 orientací. Tyto slou�eniny vykazují široké spektrum 

biologické aktivity, v�etn� potenciální alelopatie.17 

 

Heliannany, helibisabonoly 

   Heliannany byly izolovány z list� slune�nice. P�edstavují nový typ seskviterpen� 

izolovaných ze suchozemských (H. annuus) a vodních (Haliclona fascigera) organism�. 

Sdílejí jako spole�ný strukturální rys substituovaný aromatický kruh p�ikondenzovaný 

k heterocyklu r�zné velikosti, který obsahuje kyslík. 

   Základní heliannanový skelet (obr.8) byl izolován z mo�ského organismu, indo-pacifické 

houby Haliclona fascigera.20 

 

   Prvním heliannanem popsaným v literatu�e je heliannuol A, který byl izolován z list� 

slune�nice.20 P�ekvapiv� žádné jiné heliannuoly nebyly izolovány z žádné jiné nadzemní �ásti 

tého rostliny.6 

   Heliannany lze rozd�lit na základ� chemické struktury na 4 skupiny:20,21 

1.   7,11-heliannany:  heliannuol A (obr.9), G, H, K, L 

2.   7,10- heliannany:  heliannuol B (obr.10), D, F, I, J 

3.   8,11- heliannany:  heliannuol C (obr.11) 

4.   8,10- heliannany:  heliannuol E (obr.12) 
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   Byla hodnocena biologická aktivita 11 heliannuol� bioanalýzou jednod�ložných a 

dvoud�ložných rostlin na Petriho miskách. Jako standard byl použit herbicid Logran®. 

Bioanalýza byla provád�na na semenech hlávkového salátu (Lactuca sativa), �e�ichy 

(Lepidium sativum), cibule (Allium cepa), pšenice (Triticum aestivum) a je�mene (Hordeum 

vulgare). Klí�ivost semen a délka ko�en� i výhonk� byly ur�eny Welchovým testem. Zjistilo 

se, že pro ú�innost je rozhodující p�ítomnost heterocyklu, velikost kruhu, poloha 

hydroxyskupiny a stereochemie chirálního centra.6 

 

   Helibisabonoly jsou otev�ené prekurzory heliannan�. Z list� slune�nice byly izolovány 

helibisabonoly A a B.16 

 

Germakranolidy (�-methylen-�-laktony) 

   Z list� slune�nice byly vyizolovány tyto germakranolidy: helivypolidy B, D, E, F, G, H, I, J. 

   Helivypolidy B a F (obr.13) byly izolovány z polárních bioaktivních frakcí vodných 

extrakt� �erstvých list� H. annuus cv. Stella. Vodný roztok byl extrahován dichlormethanem 

a poté ethylacetátem (EtOAc). Tyto extrakty byly biologicky zkoušeny použitím pšeni�ných 

etiolizovaných koleoptil�. Dichlormethanový extrakt byl nejaktivn�jší a byla provedena 

chromatografie pomocí silikagelu použitím sm�si hexan-EtOAc vzr�stající polarity. U obou 

slou�enin se p�edpokládá p�ítomnost angeloylového esteru ve své struktu�e. Helivypolid F byl 

ur�en jako 8	-angeloyloxy-5	,10	-epoxy-3-oxo-germakran-1Z,4(15),11(13)-trien-6
,12-

olid.17 

 

   Helivypolid G byl získán z  vodného extraktu �erstvých list� H. annuus cv. Stella, který byl 

reextrahován dichlormethanem. Ze spektrálních dat vyplývá, že se jedná o dimer 

seskviterpenického laktonu, ve kterém jsou spojeny dva seskviterpenové laktony 

spirocyklickým dihydropyranovým kruhem.18 

 

   Helivypolidy H (obr.14)-J byly izolovány z polárních bioaktivních frakcí vodných extrakt� 

�erstvých list� H. annuus cv. SH-222. 

   Z polárních bioaktivních frakcí vodných extrakt� �erstvých list� H. annuus cv. SH-222 byly 

dále získány tyto slou�eniny: 1-methoxy-4,5-dihydroniveusin A (obr.15) a  

1,2-anhydroniveusin A.17 
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   Leptokarpin (obr.16) byl získán z dichlormethanového extraktu suchých list� H. annuus L. 

cv. Peredovick spole�n� s heliannuoly a dalšími seskviterpeny.16 

   Z extraktu mladých list� a vrchní �ásti stonku H. annuus var. giganteus byl získán 

heliangolid niveusin B (obr.17), spole�n� s novým germakranolidem 15-hydroxy-3-

dehydrodeoxyfruticinem. Dalším furanoheliangolidem je niveusin C, který byl izolován 

z H. niveus a z H. maxmilliani.19 

   Dále byl izolován nový biologicky aktivní germakranolid annuithrin, agrophylliny A.17 

 

Guajanolidy 

   Z polárních bioaktivních frakcí vodných extrakt� �erstvých list� H. annuus cv. Stella a SH-

222 byly izolovány annuolid A (obr.18)-E a H.17,21 

 

Annuionony (apokarotenoidy) 

   Mnoho apokarotenoid�, slou�enin s mén� než �ty�iceti atomy uhlíku, ale s karotenoidní 

strukturou, byly nalezeny v rostlinných silicích a �asto souvisejí s v�ní rostliny. Syntéza 

t�chto látek probíhá hlavn� katabolismem karotenoid�. 

   Polární biologicky aktivní frakce H. annuus cv. Stella a SH-222 poskytla osm 

apokarotenoid� - annuionony A (obr.19)-H. Díky reanalýze nových spektroskopických dat 

byla navržena opravená struktura pro annuionony A (br.20), B a E.22 

 

Eudesmanolidy 

   Helieudesmanolid A (obr.21) byl izolován z polárních bioaktivních frakcí vodných 

extrakt� �erstvých list� H. annuus cv. SH-222, spole�n� s germakranolidy a guajanolidy.17 

 

Heliespirony (spiroterpeny) 

   Ze st�edn� polární frakce vodného extraktu list� H. annuus byly izolovány slou�eniny 

s heliespironovým skeletem - heliespirony A (obr.22)-E. Heliespiron A má netypický 

spiroseskviterpenický skelet.13 

 

Norseskviterpeny 

   Pro svoji strukturu mohou být látky uvedené výše za�azeny i do skupiny norseskviterpen�. 

Lze uvést bisnorseskviterpeny annuionony, seskviterpeny bisabolenového typu – 

helibisabonol A, B a norbisabolen helinorbisabon.6 
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B.1.1.2  Diterpeny 

   Diterpeny jsou látky vznikající spojením �ty� izoprenových jednotek. Za jejich prekurzor je 

možné pokládat geranylgeraniol. Acyklické diterpeny se v p�írod� vyskytují z�ídka. Cyklizací 

geranylgeraniolu vznikají cyklické terpeny, které se d�lí podle uhlíkového skeletu na mono, 

bi, tri a tetracyklické.14 Diterpeny s tetracyklickou strukturou jsou kaurany. V p�írod� se 

v�tšina kauranových derivát� vyskytuje ve form� derivát� kaurenu ((-)-kaur-16-enu) (obr.23). 

Kaurany vykazují v rostlinách významnou biologickou aktivitu v�etn� toxicity.15 

 

   Z H. annuus L. byly izolovány dva nové diterpeny: 2�,16�-ent-kaurandiol a 15�,16�-

epoxy-17�-formyl-ent-kauran-19-ová kyselina. Jejich struktury byly ur�eny 

spektroskopicky.23 

 

 

 

B.1.2  Flavonoidy 

   Flavonoidy jsou v p�írod� velmi rozší�ené, vyskytují se však pouze v rostlinné �íši a to 

nej�ast�ji ve form� flavan�. Jsou to sekundární rostlinné metabolity, deriváty fenylchromanu, 

jejichž základem je chroman arylovaný v poloze 2 (flavan), 3 (isoflavan) nebo 4 (neoflavan). 

Jednotlivé flavonoidy se navzájem liší po�tem a polohou hydroxylových skupin na obou 

aromatických kruzích, po�tem a polohou methoxylových skupin, p�ítomností dvojných vazeb 

a napojením cukr� nebo organických kyselin. V rostlinném organismu se vyskytují jako 

glykosidy nebo volný genin.6,14 Jejich struktura je výhodná pro tvorbu chinoidních struktur a 

tedy pro jednoelektronové oxidoredukce.25 N�které flavonoidy mají antioxida�ní aktivitu.24 

Jako antioxidanty p�sobí protizán�tliv�, protinádorov� a zasahují do bun��ného signálního 

systému.25 

   Z list� slune�nice ro�ní byly vyizolovány flavonoidy typu chalkon�: kukulkanin B, 

heliannon A. Dále byly izolovány látky typu flavanon� (heliannon B, C) a typu flavanol� 

(tambulin).6 

 

 

 

   Biologická aktivita obsahových látek v listech slune�nice bude podrobn� zpracována v 

následující �ásti rigorózní práce. 
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B.2  Vzorce obsahových látek 
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C. OPLODÍ 
 

C.1  Obsahové látky izolované z oplodí slune�nice 
   Z oplodí slune�nicových semen byl získán práškovitý produkt, který má antioxida�ní 

vlastnosti. Byla snaha extrahovat co nejv�tší množství fenol� a co nejmenší množství 

bílkovin. Z ethanolového extraktu byly po alkalické hydrolýze izolovány fenolové slou�eniny. 

Konkrétní látky získané z extraktu byly tyto: kyselina kávová (obr.24) a kyselina 

chlorogenová (obr.25).10 Dále oplodí slune�nicových semen obsahuje anthokyany.11 

 

C.2  Vzorce obsahových látek 
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D. PYL 
 

D.1  Obsahové látky izolované z pylu slune�nice 
   Byla popsána �ada látek izolovaných z pylu H. annuus. 

   Z diethyletherového extraktu pylu byly izolovány terpenoidní složky. Tuto skupinu 

metabolit� lze rozd�lit na estery mastných kyselin a diterpenové kyseliny – z nich byly 

prokázány tyto látky: kyselina ent-kaur-16-en-19-ová, angelát kyseliny grandiflorové, 

kyselina grandiflorová a kyselina trachyloban-19-ová. 

   Bylo popsáno složení lipid� v pylu extrahovaných hexanem. Lipidy z extraktu obsahují 

n�kolik skupin slou�enin: triterpeny, alifatické -diketony, -hydroxyketony, -dioxoalkany, 

alkany, mastné kyseliny, estery a -dioxoalkanové kyseliny. 
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   V pylu slune�nice se nacházejí také fytosteroly (�-sitosterol (obr.26), stigmasterol a 

neophytadien) a tokoferoly (�- a �-tokoferol). Fytosteroly jsou terpenoidní alkoholy, které 

slouží jako prekurzory ostatních steroidních látek v organismu a jsou d�ležitou složkou 

bun��ných membrán, stabilizují je a ú�astní se �ízení jejich propustnosti, k tomu je d�ležitá 

volnost C3- -hydroxyskupiny pro interakci s fosfolipidy. Mají adaptogenní ú�inek.6 

 

D.2  Vzorce obsahových látek 
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IV. BIOLOGICKÁ AKTIVITA OBSAHOVÝCH LÁTEK 
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1.  Antioxida�ní aktivita 
 

   V dnešní usp�chané dob� se lidé setkávají se spoustou stresových situací a jsou vystaveni 

p�sobení nep�íznivých faktor� životního prost�edí, které jsou zdrojem volných radikál�. 

 

1.1  Úvod 
   Antioxidanty jsou chemické látky schopné ukon�it �et�zové radikálové reakce. P�írodní 

antioxidanty jsou p�edm�tem zvýšeného zájmu v biologickém výzkumu, medicín�, farmacii a 

potravní technologii.26 

   Bylo získáno mnoho doklad� o tom, že v organismu b�žn� vzniká �ada reaktivních forem 

kyslíku a dusíku (RONS). Nejvydatn�jším zdrojem reaktivních forem kyslíku v bu�ce je 

respira�ní �et�zec mitochondrií. Tyto radikály p�sobí na biologicky významné slou�eniny, 

p�edevším lipidy, bílkoviny, nukleové kyseliny, pozm��ují jejich strukturu a tím modifikují 

jejich funkci. Mají tedy krom� fyziologického i zna�ný patogenetický význam.25,27 

   Volné radikály jsou zcela obecným metabolitem v každé bu�ce a každá bu�ka musí být 

vybavena prost�edky, které ji p�ed t�mito reaktivními látkami chrání.25 Jednou z možností, jak 

organismus chránit p�ed vlivem exogenních i endogenních volných radikál�, je p�sobení 

antioxidant�. Jsou-li antioxidanty p�ítomny v malých koncentracích ve srovnání s látkami, 

které mají chránit, mohou zabra�ovat nebo omezovat oxida�ní destrukci t�chto látek. Vzr�stá 

zájem stanovit anioxida�ní aktivitu r�zných látek rostlinného p�vodu, testovat reaktivitu 

individuálních izolovaných látek v��i jednotlivým volným radikál�m. V�tšinu p�írodních 

antioxidant� p�ijímáme jako sou�ást složitých sm�sí, jejich složky mohou reagovat s r�znými 

radikály r�znými mechanismy, mohou však na sebe také vzájemn� p�sobit (synergicky i 

inhibi�n�).27 

   Krom� endogenních nízkomolekulárních antioxidant� (nap�. glutathion, kyselina mo�ová, 

koenzym Q a další) se pozornost v�nuje i látkám p�írodního p�vodu, které se do lidského 

organismu dodávají spole�n� s potravou. K t�mto látkám p�írodního p�vodu s antioxida�ními 

ú�inky jsou v prvé �ad� �azeny vitamíny C, E a karotenoidy. V posledních letech se však 

mnohem v�tší význam p�ikládá zejména polyfenolovým slou�eninám. Celkový denní p�íjem 

polyfenol� byl odhadnut na 1 g. V �ad� experimentálních studií bylo prokázáno, že 

antioxida�ní aktivita mnoha rostlinných fenolových látek je vyšší než ú�inek antioxida�ních 

vitamín�.27 
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   P�edpokládá se, že antioxidanty hrají svou roli v prevenci nemocí. Je mnoho zajímavostí 

v jejich terapeutickém použití. To se m�že týkat použití jak p�írodn� se vyskytujících 

antioxidant� (s nebo bez modifikace struktury), tak kompletn� syntetických molekul. 

Antioxidanty navržené pro terapeutické ú�ely musí být netoxické. Správná hladina tká�ových 

antioxidant� nám m�že pomoci odolávat �ad� traumat, od poškození tkán� ke snížení 

oxidativního stresu. Rozsah poškození tkán� po úderu m�že být nižší u pacient� , kte�í mají 

vysokou hladinu antioxidant� v mozku. U p�íjemce transplantované ledviny dochází 

k d�ív�jšímu zlepšení funkce transplantátu.28 Oxidativní stres m�že být p�í�inou n�kterých 

onemocn�ní (nap�. osteoporózy, hyperglykémie, hyperlipidemie, kardiovaskulárních nemocí, 

rakoviny a dalších).29 Antioxidanty mají prosp�šné farmakologické ú�inky mimo jejich 

antioxida�ní aktivity. 

 

 

 

1.2  Metody stanovení antioxida�ní aktivity 
   V literatu�e lze nalézt velký po�et metod používaných ke stanovení radikály-inaktivujícího 

ú�inku antioxidant� p�ítomných v relativn� komplexních vzorcích jako jsou rostlinné 

extrakty.9 Jejich rozmanitost vyplývá ze skute�nosti, že nízkomolekulární antioxidanty mohou 

p�sobit r�znými mechanismy. Metody mohou být obecn� kategorizovány do dvou skupin: 

� na metody hodnotící schopnost eliminovat radikály (p�. metoda používající DPPH viz 

dále) 

� na metody posuzující redoxní vlastnosti látek (p�. metoda FRAP viz dále).27 

 

   Antioxidanty jsou látky, které se také p�idávají do stravy za ú�elem zabrán�ní oxida�nímu 

procesu. Antioxidanty syntetického p�vodu mohou být karcinogenní a zp�sobit smrtelná 

onemocn�ní, proto se velmi rychle zvýšil zájem o alternativní sm�si na p�írodní bázi.10 

Rostliny obsahují zna�ný  rozsah fenol�.28 Mnoho v�deckých �lánk� referuje o r�zných 

p�írodních fenolech, které zpomalují in vitro oxidaci jednoduchých nebo komplexních 

lipidových matric. Nicmén� pr�myslové využití p�írodních fenol� v �isté form�, p�ípadn� ve 

form� extraktu, je v sou�asnosti stále velmi t�žké uvést do praxe.10 Mnohé rostlinné 

polyfenoly jsou in vitro vynikajícími antioxidanty. Po�et fenolických –OH skupin a jejich 

vzájemná pozice je klí�em k ur�ení antioxida�ní aktivity. Slune�nicový olej obsahuje velké 

množství �-tokoferolu, který je jedním z nejaktivn�jších in vitro antioxidant�.28 
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1.2.1  Stanovení celkového obsahu fenolových látek 

1.2.1.1  Princip metody 

   Stanovení celkového obsahu fenolových látek bylo provedeno Folin-Ciocalteuovou 

metodou. Je to spolehlivá spektrofotometrická metoda, jejíž jednotlivé kroky byly zkoumány 

za ú�elem zdokonalení postupu. Zlepšení zahrnuje použití Folin-Ciocalteuova �inidla oproti 

Folin-Denisovu �inidlu. Jako referen�ní látka se používá kyselina gallová. Metoda 

optimalizuje �asovou periodu a teplotu pro vznik barvy. Výsledky jsou lépe reprodukovatelné. 

   Pro vytvo�ení kalibra�ní k�ivky se používá �edící �ada kyseliny gallové, kdy její po�áte�ní 

koncentrace je 1 mg/ml. Pro stanovení celkového obsahu fenolových látek se dané množství 

jednotlivých vzork� rozpustí v 50% ethanolu. Použije se 0,125 ml vzorku, 0,625 ml Folin-

Ciocalteuova �inidla a 0,5 ml 7,5% uhli�itanu sodného. Po 30 minutách je v 1 cm široké 

kyvet� p�i laboratorní teplot� provedeno m��ení.30 

 

1.2.1.2  P�ístroje 

   Pro m��ení všech vzork� se používá UV-1601 – Visible spektrofotometer Schimadzu. 

Absorpce je ode�ítána p�i 765 nm. Pomocí po�íta�ového programu UVProbe version 1.10 

(Shimadzu) jsou výsledky vyjád�eny jako ekvivalent kyseliny gallové.30 

 

 

1.2.2  Stanovení antioxida�ní aktivity pomocí DPPH radikálu 

1.2.2.1  Princip metody 

   Stanovení antioxida�ní aktivity látek bylo provedeno metodou sekven�ní injek�ní analýzy 

(SIA) se spektrofotometrickou detekcí pomocí DPPH radikálu. 

   Po�íta�em kontrolovaný systém sekven�ní injek�ní analýzy vybavený 

spektrofotometrickým detektorem diodového pole je používán pro rychlé monitorování a 

vyhodnocení antioxida�ní aktivity biologických vzork�. Automatizovaná metoda je založena 

na známé reakci stabilního 2,2‘-difenyl-1-pikrylhydrazyl radikálu (DPPH, XV) s antioxidanty 

v organických nebo vodn�-organických médiích, kterou se odbarví roztok DPPH. Tento 

radikál je zhášen reakcí s antioxida�ní látkou, která je donorem vodíkového protonu. Pokles 

absorbance DPPH m��ené p�i 525 nm souvisí s koncentrací antioxidantu v testovaném vzorku 

(v porovnání se slepým vzorkem provedeným s roztokem voda-ethanol 1:1 namísto 

s testovaným roztokem). P�i použití vody jako nosného proudu byly píky DPPH ve vodno-

ethanolovém roztoku nepravidelného tvaru. Výsledky byly nereprodukovatelné. Problém byl 

vy�ešen nahrazením vody vodným roztokem 50% ethanolu jako nosného proudu.26 
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1.2.2.2  P�íprava roztok� 

   Pro p�ípravu vodných roztok� se používá vysoce �išt�ná neionizovaná voda. Ethanol 50% 

se p�ed použitím v SIA systému odplyní v ultrazvukové lázni po dobu p�ti minut. Roztok 

slouží jako slepý vzorek a v systému SIA jako nosný proud. Roztok DPPH v 50% ethanolu o 

koncentraci 0,0001 M se p�ipraví rozpušt�ním 3,9 mg DPPH v 60 ml 95% ethanolu ve 100 ml 

odm�rné ba�ce (k úplnému rozpušt�ní je t�eba použít p�timinutové sonikace) a dopln�ním 

vodou na 100 ml. Po dalším p�timinutovém odvzdušn�ní se odm�rná ba�ka zatemní 

zabalením do alobalu a uchovává v chladu. Roztok DPPH se p�ipravuje vždy �erstvý, tedy 

v den m��ení. M��ený vzorek se p�ipraví rozpušt�ním suchého extraktu v 50% ethanolu, aby 

vznikla koncentrace 1 mg/ml, roztok se sonikuje po dobu jedné minuty a d�kladn� prot�epe. 

Dále se postupným �ed�ním p�ipraví koncentrace 0,5 mg/ml, 0,25 mg/ml, 0,1 mg/ml, 0,05 

mg/ml tohoto vzorku. Nižší koncentrace jsou rovn�ž odplyn�ny v ultrazvukové lázni.26 

 

1.2.2.3  P�ístroje 

   M��ení probíhá na systému pro sekven�ní injek�ní analýzu (SIA) FIAlab 3000, vybaveným 

pístovým �erpadlem s objemem 2,5 ml, šesticestným selek�ním ventilem, mísící cívkou, 

pr�tokovou detek�ní celou, detektorem, halogenovou lampou a spojovacími hadi�kami. 

Za�ízení je propojeno s po�íta�em a prost�ednictvím programu FIAlab for Windows 5.0 se 

celý proces analýzy �ídí. P�ed za�átkem m��ení se zapne zdroj sv�tla a lampa se nechá 5 

minut žhavit, aby byl sv�telný paprsek konstantní intenzity. 

   Technika SIA používá princip, jehož charakteristickým rysem jsou odd�lené m��ící cykly. 

Nejprve jsou zóny nosného média, vzorku a �inidla postupn� (jednorázov�) aspirovány do 

jednokanálového systému s využitím selek�ního vícecestného ventilu a pístového �erpadla. 

Poté je pohyb pístu �erpadla obrácen, �ímž dojde k promísení zóny vzorku a �inidla a vzniklý 

produkt je dopraven do detektoru. Tím je jeden cyklus ukon�en. V tomto jednoduchém 

p�ípad� je získán výsledný analytický signál ve form� píku. Jedná se o záznam zm�ny 

koncentra�ního gradientu reak�ního produktu p�i pr�chodu jeho zóny detektorem. 

   Rychlost, jednoduchost, flexibilita a plná automatizace p�edur�ují techniku SIA jako velmi 

vhodný prost�edek všude tam, kde je nutno analyzovat velké série vzork� a sledovat zm�ny 

koncentrace d�ležitých analyt� v pr�b�hu r�zných proces�. 

   Antioxida�ní ú�inek je vyjád�en v procentech poklesu absorbance oproti slepému vzorku: 

Cpr�m.vzorku/Cpr�m.DPPH . 100 = X 

100 – X 26 
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2.  Antimykotická aktivita 
 

2.1  Úvod 
   Terpenoidy získané z H. annuus mají antimykotickou aktivitu. Seskviterpenové laktony a 

diterpenové kyseliny izolované z kultivované slune�nice byly zkoušeny pro jejich ú�inky na 

r�st dvou ekonomicky d�ležitých patogen� slune�nice a dalších kulturních plodin. T�mito 

patogeny jsou Verticillium dahliae a Sclerotinium sclerotiorum. 

   Sm�s dvou diterpenových kyselin, kaurenové a angeloylgrandiflorové, byla nejsiln�jším 

inhibitorem r�stu hyf (bun�k vláknitých hub tvo�ících �et�zce). Šlecht�ním rostoucí množství 

t�chto terpenoid� ve slune�nici m�že vylepšit p�irozenou rezistenci k houbovým 

patogen�m.38 

   Extrakty z listenu a koruny slune�nice rezistentní na Sclerotinium sclerotiorum obsahují 

vysoké množství známých kumarin� – skopoletin, skopovin a ajapin. Existuje spojitost mezi 

koncentrací kumarin� a odolností v��i nemocem. Tenkovrstvá chromatografie ukázala vyšší 

koncentraci t�í dalších slou�enin v rezistentních genotypech. Použitím sloupcové 

chromatografie a HPLC byla izolována nová slou�enina 3-acetyl-4-acetoxyacetofenon a 

známé slou�eniny demethoxyencekalin a 3-acetyl-4-hydroxyacetofenon. Struktury byly 

ode�teny ze spektrálních dat. Nová slou�enina 3-acetyl-4-acetoxyacetofenon m�la 

antimykotickou aktivitu stejn� jako kumarin ajapin, d�íve popsaný jako potenciální inhibitor 

Sclerotinium. 

   Sclerotinium sclerotiorum je celosv�tov� rozší�ený patogen slune�nice, který napadá v�tšinu 

�ástí rostliny, zahrnující ko�en, stonek, listy a terminální pupen. Rostlinné orgány slune�nice 

jsou bohatým zdrojem biologicky aktivních sekundárních metabolit� se širokým spektrem 

biologických aktivit. N�které jsou specificky lokalizované ve žlaznatých trichomech a mohou 

hrát roli v chemické obran�. U n�kterých byla prokázána jejich ú�innost jako insekticidy, 

nap�íklad proti mouše Homoesoma ellectellum, nebo antimykotická �i alelopatická aktivita.39 

   Antimykotickou aktivitu vykazují i extrakty z list� H. tuberosus (p�.proti Gibberella zeae).43 

 

 

 

2.2  Metody stanovení antimykotické aktivity 
   Jedním z d�ležitých p�edpoklad� testování antimykotické aktivity in vitro je neexistence 

univerzální metody použitelné pro všechny typy testovaných látek a hub. 
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   V 90. letech minulého století byla vytvo�ena standardní metoda M27A-M2 (mikrodilu�ní 

bujónový test v desti�kách). Byla využita i pro testování vzork� druh� v �eledi Asteraceae. 

Nejú�inn�jším rostlinným druhem byla Leuzea carthamoides. Signifikantní aktivita byla 

patrná i u druh� Bellis perennis, Helianthus annuus, Tanacetum vulgare a dalších. Testované 

extrakty p�sobily in vitro v r�zných koncentracích proti dermatofyt�m.37 

 

 

2.2.1  Stanovení antimykotické aktivity metodou M27A-M2 

2.2.1.1  Princip metody 

   Mikrodilu�ní bujónový test M27A-M2 v desti�kách byl provád�n v médiu RPMI 1640 

s glutaminem p�i pH 7,0; pufr: 0,165M MOPS na níže uvedených testovaných látkách. Délka 

inkubace byla 24 – 48 h (u TM/MG 72 – 120 h) p�i teplot� 35 °C. Zp�sob inkubace byl 

statický, ve tm�, p�i humidní atmosfé�e. Inokulum: 1,0 ± 0,2 x 103 cfu.ml-1.  

   Antimykotická aktivita testovaných látek byla hodnocena fotometricky p�i 540 nm, byla 

ode�tena MIC/IC80 (�mol.l-1).32 

 

2.2.1.2  Testované látky a testované kmeny 

   Antimykotická aktivita byla stanovována u kaurenové kyseliny (H.A.FKK), která byla 

získána z kv�t� slune�nice v p�edchozím období a u vzorku z oplodí slune�nice (H.A.P-3-4). 

Pro m��ení bylo odebráno pot�ebné množství vzork�. Jejich po�áte�ní koncentrace byla  

500 mg/ml. 

   Testované kmeny jsou uvedeny v následující tabulce (Tab.1). Pozitivní kontrolou byl 

ketokonazol.32 

Tab.1: Testované kmeny k m��ení antimykotické aktivity 

Testované kmeny (kód, �íslo) 

CA1 Candida albicans ATCC 
44859 CG Candida glabrata 20/I 

CA2 Candida albicans ATCC 
90028 CL Candida lusitaniae 2446/I 

CP Candida parapsilosis ATCC 
22019 TB Trichosporon beigelii 1188 

CK1 Candida crusei ATCC 
6258 AF Aspergillus fumigatus 231 

CK2 Candida crusei E28 AC Absidia corymbifera 272 

CT Candida tropicalis 156 TM Trichophyton mentagrophytes 445 
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3.  Antiflogistická aktivita 
 

3.1  Úvod 
   Zán�t je reakcí na místní porušení integrity organismu. Mechanismy zán�tu mohou být 

spušt�ny nejen infek�ními mikroorganismy, ale také fyzikálními �i chemickými vlivy, 

pop�ípad� též ischemií tkán�. 

   Lokáln� aktivované leukocyty produkují reaktivní formy kyslíku a proteolytické enzymy, 

�ímž p�ispívají jak k destrukci mikroorganism�, tak k poškození tkán� postižené zán�tem. 

   Reaktivní formy kyslíku a dusíku hrají v pr�b�hu zán�tu d�ležitou roli. P�ispívají 

vazodilatací a antiagrega�ním ú�inkem k udržení perfuze zán�tem poškozené tkán�. 

Vazodilata�ní ú�inky oxidu dusnatého (NO.) mohou p�ispívat ke zvýšenému prokrvení 

zán�tlivého ložiska a jeho antiagrega�ní ú�inky mohou snižovat riziko intravaskulární 

trombózy. 

   Reaktivní formy kyslíku (ROS) jsou d�ležitou složkou mikrobicidních mechanism� 

fagocytárních bun�k a jejich tvorba m�že být d�ležitá i pro aktivaci produkce protizán�tlivých 

cytokin�.25 

 

 

3.2  Modifikace cyklooxygenázové a lipoxygenázové aktivity pomocí  

           Asteridae extrakt�, boswellové kyseliny a diterpen� 
   Zán�t je zahájen i podporován nadprodukcí prostaglandin� (PG) a leukotrien� (LT) 

v poran�ných bu�kách. PG a LT jsou produkovány samostatn� cestou p�es odd�lené 

enzymové dráhy známé jako cyklooxygenázové (COX) a lipoxygenázové (LO) dráhy. 

   Bylo objeveno, že extrakty z rostlin podt�ídy Asteridae ukazují selektivní inhibici COX-2 

aktivity a/nebo zvyšování COX-1 aktivity. Studie dále prokázaly, že Asteridae extrakty 

kombinované s boswellovou kyselinou mají synergický inhibi�ní ú�inek na COX-2 aktivitu a 

zárove� inhibují i LO aktivitu. Touto kombinací je COX-2 aktivita inhibována mnohem 

výrazn�ji než samotným Asteridae extraktem. Je to p�ekvapující, protože sama boswellová 

kyselina COX-2 aktivitu neinhibuje. Také LO aktivita je kombinací Asteridae extraktu 

s boswellovou kyselinou inhibována více než kyselinou samotnou. Navíc samotný Asteridae 

extrakt LO aktivitu neinhibuje v�bec. Asteridae extrakty naopak COX-1 aktivitu zvyšují. Jsou 

proto užite�né pro zvrácení COX-1 inhibice, která je zp�sobená nap�íklad nesteroidními 

antiflogistiky.33 
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   Z kv�t� H. annuus byly izolovány t�i diterpenové kyseliny (kyselina grandiflorová, 

kaurenová a trachylobanová). Všechny vykazovaly významnou antiflogistickou aktivitu. Byla 

testována i myeloperoxidázová aktivita a inhibice bun��né infiltrace. Z výsledk� test� 

vyplynulo, že inhibice COX-2, NO-syntázy a inhibice uvol�ování zán�tlivých cytokin� je 

odpov�dná za protizán�tlivé ú�inky diterpen� izolovaných z H. anuus. To nám nabízí novou 

lé�ebnou strategii pro lé�bu zán�tu.34,44 

 

 

3.3  Lé�ba a prevence zán�t� v místech leukocytární infiltrace 
   Výtažek ze slune�nicových semen (H. annuus) má schopnost snižovat zán�tlivé aknózní 

léze. 

   K lé�b� akné je používán koncentrovaný extrakt ze semen slune�nice, bohatý na polyfenoly, 

jejichž aktivita v��i radikál�m byla hodnocena metodou elektronové magnetické rezonance. 

Akné je zán�tlivé onemocn�ní s velmi �astým výskytem a projevuje se lézemi pokožky v 

podob� komedon� a papulo-pustulí. Jak už bylo �e�eno, lokáln� aktivované leukocyty 

produkují ROS. Tyto reaktivní formy kyslíku hrají d�ležitou roli p�i vzniku aknózních lézí. 

V podstat� se jedná o proces, kdy jsou vícejadernými neutrofily generovány radikály, jež 

p�edstavují úst�ední faktory pro vznik zán�tu. Aknózní papulo-pustule je ve své podstat� 

umocn�nou lézí, navozenou migrujícími neutrofilními leukocyty. P�edstava léka�� je taková, 

že je možné dosáhnout snížení schopnosti pohybu migrujících vícejaderných bun�k pomocí 

oráln� podávané netoxické p�írodní látky s ú�inkem proti t�mto radikál�m. Za tímto ú�elem 

byl získán výtažek ze semen slune�nice. U t�chto semen bohatých na polyfenoly, které jsou 

p�edstavované zejména fenolovými kyselinami (nap�. kyselinou chlorogenovou), byla 

experimentáln� vyhodnocena inhibující aktivita v��i migrujícím leukocyt�m. Polyfenoly mají 

ú�inek pouze proti radikál�m z leukocyt�, nikoli na samotnou pokožku. 

   Výtažek ze semen slune�nice obsahuje polyfenoly okolo 10% své váhy. 

   Výsledky ukazují, že kyselina chlorogenová jako hlavní složka polyfenolového extraktu ze 

slune�nicových semen vykazuje výraznou aktivitu v��i pohybu leukocyt� (IC50=10-6 mol/l). 

Taková aktivita umož�uje zabránit hnisavému procesu lézí primárního akné.35 
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4.  Alelopatická aktivita 
 

   Alelopatie (allelopathy) je odv�tvím aplikovaných v�d, které se zam��uje na biochemické 

interakce rostlina-rostlina a rostlina-mikroorganismy.40 

   Problematika plevel� p�edstavuje d�ležitou �ást zem�d�lského výzkumu. Neuvážené 

užívání herbicid� vyústilo v nár�st výskytu rezistence plevel� k n�kterým skupinám herbicid� 

(jako jsou nap�. triaziny a dinitroaniliny), dále posun v populaci plevel� sm�rem k druh�m, 

které jsou blízce p�íbuzné k plodinám, které napadají. Krom� toho nadm�rné používání 

herbicid� m�lo za následek zne�iš	ování životního prost�edí a p�idružená zdravotní rizika.21,42 

   Je velké množství vyšších rostlin, které prokazují potla�ovatelské ú�inky na další rostliny 

v jejich okolí, ale pouze n�které z nich prokázaly ú�inky na plevelu a patogenech. N�kolik 

studií ukázalo, že druhy slune�nice obsahují chemické substance, které mají alelopatické 

vlastnosti.41 Slune�nice ro�ní (Helianthus annuus) má velký alelopatický potenciál a inhibuje 

r�st sazenic plevel�. P�dní studie prokázaly, že biomasa plevel� je stejn� redukována 

v kultivarech slune�nic jak s ošet�ením, tak i bez ošet�ení herbicidy. Rostliny mají svoje 

vlastní obranné mechanismy a alelochemické látky jsou ve skute�nosti p�írodními herbicidy. 

Prost�ednictvím izolace, identifikace a syntézy t�chto aktivních slou�enin z alelopatických 

rostlinných druh� je možno využít alelopatii v zem�d�lství.42 Alelopatie m�že, vývojem 

p�stovaných druh� s v�tší schopností potla�ovat r�st plevel�, použitím p�írodních fytotoxin� 

z rostlin �i mikrob� jako herbicid� a užitím syntetických derivát� p�írodních látek jako 

herbicid�, pomoci p�i t�chto problémech.40 

 

   Je d�ležité vyvinout efektivn�jší a selektivn�jší extrak�ní metody k získání biologicky 

aktivních látek z rostlinných materiál�. Jednou z alternativ je superkritická fluidní extrakce 

(SFE). SFE metody �asto zahrnují výzkum mnoha prom�nných, které mohou ovlivnit 

efektivitu extrakce. P�i této extrakci byl jako rozpoušt�dlo použit oxid uhli�itý z d�vodu jeho 

relativn� nízké kritické teploty, netoxicity, neho�lavosti, dobré rozpoušt�cí síly, pro snadnost 

odstran�ní z produktu a nízkou cenu. Tato metoda poskytuje �isté extrakty a redukuje použití 

pro prost�edí agresivních rozpoušt�del.41 
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5.  Další  biologické  ú�inky,  strukturní  typy 

    obsahových látek vykazující biologickou aktivitu 
 

   Slune�nici ro�ní lze použít k mnoha indikacím. Krom� již zmín�ných biologických aktivit 

mají látky v ní obsažené také ú�inky adstringentní, alergenní, antipyretické, expektora�ní, 

fototoxické, antidiarhoické, karminativní, nutritivní, anticholesterolemické a hepatické, 

cytotoxické a hemolytické.5 

 

   Využitelné jsou všechny �ásti rostliny. Olej ze semen slune�nice (lisovaný za studena) 

snižuje hladinu cholesterolu v krvi, má antisklerotické ú�inky.4,5 Obsažené nenasycené 

mastné kyseliny p�sobí jako prekurzory prostaglandin�.8 Tato semena jsou krom� vitamin� 

také zdrojem minerálních látek, zlepšují ostrost vid�ní, ú�inkují jako nutritivum.5 

Slune�nicový olej je základní surovinou pro výrobu mýdel, barev, lak�, fermeží a masážních 

olej� a získává se z n�j zelené a žluté barvivo pro barvení látek a vlny.3 Ve farmacii se olej 

používá jako vehikulum špatn� se vst�ebávajících lé�iv a vitamín�, hydrogenovaný do mastí a 

náplastí.5  

   Další �ásti rostliny (kv�ty, listy a stonek) sloužily jako dobrý lé�ebný prost�edek proti 

srde�ní slabosti, revmatismu, hore�ce a bolestem b�icha.5 Látky z kv�t� a nekvetoucích 

vrchol� rostliny snižují hore�ku a jsou ú�inné i p�i záchvatech malárie,3 snižují pocení a mají 

antibakteriální ú�inky. Byla prokázána stimulace jaterní �innosti, zlepšení trávení, ú�inek 

proti nadýmání. Kv�ty také podporují vykašlávání, jsou ú�inné p�i lé�b� bronchitidy, kašle a 

nachlazení, proto se p�idávají do sm�sí užívaných p�i plicních onemocn�ních nebo 

posilujících trávení. Dají se využít i p�i kožních potížích, kdy se zevn� používá odvar, který 

dezinfikuje, podporuje hojení a má adstringentní ú�inky.5,8 

 

 

5.1  Strukturní typy obsahových látek z list� slune�nice s p�i�azením  

          biologických aktivit 
   Terpeny jsou široká a hojn� se vyskytující skupina p�írodních látek se širokým spektrem 

biologických aktivit (antibakteriální, antivirová, antiflogistická, cytotoxická, protinádorová a 

dalších).37 



 37 

   Seskviterpenové laktony se velmi hojn� vyskytují v �eledi Asteraceae, �asto jsou ho�kými a 

vonnými metabolity jejich druh�. Vedle �ady pozitivních biologických efekt� (jsou ú�innými 

látkami významných lé�ivých rostlin) vykazují n�které nežádoucí až toxické �i alergenní 

ú�inky. V �ad� odborných publikací byly popsány alergické kontaktní dermatitidy zp�sobené 

seskviterpenovými laktony. P�ítomnost exocyklické �-methylenové skupiny je podmínkou 

vyvolání kontaktní hypersenzitivity (vazba lakton� na aminokyseliny). Toto zjišt�ní p�ináší 

záv�r o potenciální alergenní aktivit� u více než 400 seskviterpenových lakton� 

identifikovaných v �eledi Asteraceae. Nicmén� i laktony bez methylenové skupiny, ale 

obsahující epoxyskupinu nebo cyklopentenový kruh, mohou mít též senzibilizující vlastnosti. 

Seskviterpenové laktony jsou nízkomolekulární látky, jejich schopnost indukovat 

hypersenzitivitu pozdního typu je podmín�na p�ímým kontaktem s k�ží. Jiná aplikace do 

organismu obvykle nevyvolá alergickou odezvu. Rozvoj kontaktní alergické dermatitidy 

závisí individuáln� na koncentraci lakton� v rostlin�, na jejich senzibilizující kapacit�, 

�etnosti  a intenzit� podání i individuální dispozici �lov�ka. Pouze n�kolik druh� Asteraceae 

obsahujících laktony m�že vedle pozdní hypersenzitivity zp�sobit také alergickou reakci 

�asného typu, nicmén� nebylo prokázáno, že se jedná o p�ímou aktivitu  t�chto látek. 

Senzibilizující schopnost seskviterpenových lakton� byla prokázána u �ady druh� lé�ivých 

rostlin – i u Helianthus annuus (1,2-anhydrid-4,5-dehydroniveusin A apod.).15 

 

   V listech slune�nice byly nalezeny také fenolové látky (kyselina chlorogenová a kávová), 

které se vyzna�ují antioxida�ními vlastnostmi.10 Výsledky studií potvrdily, že tuto aktivitu 

mají také anthokyany. 

   V�dci se pokouší definovat strukturní charakteristiku flavonoid�, která p�ispívá k jejich 

antioxida�ní aktivit�. P�ítomnost o-dihydroxy skupin na kruhu B, výskyt C2-3 dvojné vazby 

v konjugaci s 4-oxo skupinou na kruhu C, 3- a 5-hydroxy skupiny a 4-oxo skupina na kruzích 

A a C je spojena s antioxida�ní aktivitou.11 

 

   Antimikrobiální aktivita n�kterých biologicky aktivních heliangolid� z Helianthus annuus 

byla testována proti bakteriím a houbám. 

   Germakranolid 15-hydroxy-3-dehydrodeoxyfruticin byl nejsiln�jším inhibitorem proti 

bakterii (Bacillus brevis a Proteus vulgaris), zatímco O-ethylniveusin B byl více aktivní proti 

houbám (Eremothecium ashbyi) než niveusin B.19 
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6.  Phytin® 
 

6.1  Úvod a identifikace 
   Phytin® pat�í do skupiny organických fosfát� a je izolován ze semen slune�nice ve form� 

vápenatých a ho�e�natých solí kyseliny phytinové. Kyselina phytinová byla poprvé 

identifikována v roce 1855. Je to ester inositolu se šesti fosfátovými skupinami (myo-

inositolhexafosfát). Phytin je obsažen v rostlinách (p�evážn� v semenných obalech) a 

v živo�išných tkáních a orgánech. V rostlinných orgánech má kyselina phytinová roli 

zásobárny fosfát�. 

   Phytin je bílý amorfní prášek, bez chuti a zápachu, tém�� nerozpustný ve vod�, rozpustný ve 

z�ed�ných minerálních kyselinách a v n�kterých organických kyselinách. Podle n�kterých 

autor� phytin obsahuje 36 % organicky vázané kyseliny fosfore�né. P�i zah�ívání se 

z�ed�nými kyselinami, zásadami a vodou dochází k hydrolýze phytinu za vzniku kyseliny 

orthofosfore�né a cyklitolu myo-inositolu coby kone�ných produkt�. 

   Roli fosfátového depa hraje kyselina phytinová i v lidském organismu. 

   Kyselina phytinová byla studována pomocí elektroforézy a nukleární magnetické rezonance 

a byla potvrzena její struktura coby myo-inositolhexafosfore�né kyseliny. Na základ� syntézy 

a moderních chromatografických a spektrografických metod bylo potvrzeno, že sumární 

vzorec kyseliny phytinové je C6H6[OPO(OH)2]6.36 

 

 

6.2  Mechanismus ú�inku a farmakologické vlastnosti 
   Kyselina inositolhexafosfore�ná sloužící jako zdroj fosfátu v organismu se ú�inkem fytázy, 

která pat�í do skupiny fosfatáz a nachází se v gastrointestinálním traktu a v rostlinách, 

rozkládá na myo-inositol, který p�edstavuje vst�ebatelnou formu. Podle mechanismu p�sobení 

lze myo-inositol za�adit do skupiny B vitamin�. V organismu se m�že myo-inositol 

syntetizovat z glukóza-6-fosfátu, ale požadavek lidského t�la je pokryt p�edevším konzumací 

ovoce a obilovin, kde se vyskytuje ve form� inositolhexafosfátu.36 

 

   Nejvýzna�n�jším rysem kyseliny phytinové jsou její silné chelatotvorné vlastnosti. 

Prost�ednictvím kompetitivní tvorby chelát� se kyselina phytinová ú�astní procesu intestinální 

absorpce iont� vápníku, ho��íku a železa. Myo-inositol zvyšuje transportní kapacitu 

hemoglobinu pro kyslík. Podporuje krvetvorbu a tvorbu kostní tkán�. U onemocn�ní kostí v 
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kombinaci s p�ípravky s obsahem vápníku ho lze použít v p�ípad� rachitidy, osteomalacie a 

zlomenin kostí. V kombinaci s p�ípravky s obsahem železa ho lze použít v p�ípad� anémie u 

dosp�lých a d�tí. Kyselina phytinová má v organismu d�ležitou funkci inhibitoru tvorby 

hydroxylových radikál� a antioxidantu umož�ujícího normalizaci bu�ky. Jako silný p�írodní 

antioxidant inhibuje oxidaci lipid� a cholesterolu s p�edpokládaným ochranným efektem na 

srdce a cévy a na jaterní a st�evní bu�ky. P�edpokládá se, že má i protirakovinné ú�inky. 

Výzkum potvrdil ochranný ú�inek kyseliny phytinové p�ed n�kterými formami kožních 

nádor�. Kyselina phytinová má pozitivní vliv i na imunitu. P�i výzkumu byl zjišt�n její 

inhibi�ní ú�inek na proliferaci viru HIV a poukázal na možné profylaktické použití u lidí s 

predispozicí k intestinálním a pankreatickým nádor�m. Kyselina phytinová o koncentraci 1,67 

mg/ml brzdila proliferaci viru a potla�ovala jeho cytotoxický ú�inek. Phytin® je produkt s 

obecn� posilujícím a tonizujícím ú�inkem. Phytin coby potravní dopln�k je velmi vhodný pro 

prevenci fyzického a duševního vy�erpání, zvyšuje pracovní výkonnost, odstra�uje pocit 

vy�erpání a povzbuzuje obranné mechanismy organismu. Phytinová kyselina p�sobí zvýšení 

toku kalciových iont� v mozkových neuronech a má p�ímý stimula�ní ú�inek na nervový 

systém. Používá se jako komplexotvorné �inidlo pro odstran�ní stop iont� t�žkých kov�. 

   Phytin® je produkt s extrémn� nízkou toxicitou pro �lov�ka, a proto nejsou známé žádné 

kontraindikace. V doporu�ovaném dávkování nevykazuje nežádoucí vedlejší ú�inky.36 
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V. EXPERIMENTÁLNÍ �ÁST 
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1.  Pot�eby 
 

1.1  Rozpoušt�dla 
50% ethanol (EtOH) 

96% ethanol 

 

 

1.2  Chemikálie 
2,2‘-difenyl-1-pikrylhydrazyl radikál (DPPH) 

Folin-Ciocalteuovo �inidlo 

Kyselina gallová 

Uhli�itan sodný (Na2CO3) 

 

 

1.3  P�ístroje 
Digitální váhy KERN 572-33 

Analytické váhy HR-120 

Ultrazvuková láze� SONOREX SUPER 10P 

UV-1601 – Visible spectrophotometer Schimadzu 

Po�íta�ový program UVProbe version 1.10 (Shimadzu) 

P�ístroj na m��ení antioxida�ní aktivity FIA Lab® 

Po�íta�ový program FIAlab for Windows 5.0 
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2.  Získávání frakcí pro m��ení biologické aktivity 
 

   V této rigorózní práci jsem navazovala na svou diplomovou práci z p�edcházejícího roku a 

dále zpracovávala ethanolové frakce z list� a oplodí. 

 

   Ze sušených rozdrobn�ných list� Helianthus annuus L. (celková hmotnost extrahované 

drogy byla 700 g) byl získán 80% ethanolový extrakt. 

   P�i získávání frakcí bylo postupováno takto. 80% ethanolový extrakt z list� slune�nice byl 

d�len na chromatografické kolon� - Sephadexu LH 20. Kolona byla kontinuáln� vymývána 

80% EtOH. P�i sloupcové chromatografii bylo odebráno 10 frakcí, které byly jímány podle 

viditelných barevných zón. Frakce �.4 a 5 obsahovaly bílé shluky. V rámci diplomové práce 

byla provedena tenkovrstvá chromatografie (chromatogram �.1, 2) (obr.27, 28). Frakce, které 

byly na základ� TLC vhodné, byly dále zpracovávány a výsledky jsou obsahem této rigorózní 

práce. 

 

    
Obr.27: chromatogram �.1    Obr.28: chromatogram �.2 
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   Chromatogramy �.1, 2 byly pro detekci post�íkány r�znými �inidly – chromatogram �.1 

vanilinovým �inidlem, chromatogram �.2 Gibbsovým �inidlem. Na chromatogramu �.2 byly 

ve frakcích �.3, 4 a 5 detekovány fenolové slou�eniny. 

 

   Celkový obsah fenolových látek byl stanovován u sumárního 80% ethanolového extraktu 

z list� slune�nice a z chromatografické kolony získané frakce �.4. U jednotlivých vybraných 

frakcí (frakce �.1-2, 3, 4 a 5) získaných p�i sloupcové chromatografii byla m��ena také 

antioxida�ní aktivita pomocí DPPH radikálu. 

   V rámci diplomové práce byla antioxida�ní aktivita m��ena pouze u sumárního 80% 

ethanolového extraktu z list� slune�nice pomocí DPPH radikálu i alternativní metodou FRAP. 

 

 

   Pro testování biologické aktivity byly použity také frakce z oplodí slune�nice. Z rostlinného 

materiálu bylo získáno p�t frakcí, které se lišily �asem ukon�ení alkalické hydrolýzy. 

Tenkovrstvá chromatografie byla v rámci diplomové práce provedena i zde (chromatogram 

�.3) (obr.29). Frakce byly odpa�eny dosucha. 

 

 
   Obr.29: chromatogram �.3 
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   Pro stanovení celkového obsahu fenolových látek byla použita frakce �.2 a pro m��ení 

antimykotické aktivity spojená frakce �.3 a 4 z oplodí slune�nice (H.A.P-3-4). Frakce byly 

spojeny z d�vodu získání dostate�ného množství materiálu pot�ebného pro m��ení. 

 

   Podrobn�jší popis p�ípravy extrakt� , získávání jednotlivých frakcí a další chomatogramy 

jsou uvedeny v Diplomové práci (2008). 

 

 

   Pro m��ení antimykotické aktivity byla použita také již d�íve získaná kyselina kaurenová. 

Její izolace z jazykovitých kv�t� slune�nice je uvedena v Diplomové práci J. Dreslera (2006). 

 

 

 

   Pro p�ehlednost jsou uvedeny názvy frakcí a jakým zp�sobem byly testovány: 

� frakce �.2 z oplodí     stanovení celkového obsahu  

                                                                                                  fenolových látek 

� spojená frakce �.3 a 4 z oplodí - H.A.P-3-4  stanovení antimykotické aktivity 

 

� sumární 80% ethanolový extrakt z list�  stanovení celkového obsahu  

                                                                                                  fenolových látek 

� frakce �.1-2 z list�     stanovení antioxida�ní aktivity 

� frakce �.3 z list�     stanovení antioxida�ní aktivity 

� frakce �.4 z list�     stanovení celkového obsahu  

                                                                                                  fenolových látek 

stanovení antioxida�ní aktivity 

� frakce �.5 z list�     stanovení antioxida�ní aktivity 

 

� kyselina kaurenová z kv�t� - H.A.FKK  stanovení antimykotické aktivity 
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VI. BIOLOGICKÁ AKTIVITA – VÝSLEDKY M��ENÍ 
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   M��ení antioxida�ní aktivity probíhalo na Kated�e farmaceutické botaniky a ekologie, p�i 

laboratorní teplot� 21 °C. 

 

1.  Stanovení celkového obsahu fenolových látek 
 

   Celkový obsah fenolových látek byl stanovován u sumárního 80% ethanolového extraktu 

z list� slune�nice, frakce �.4 z chromatografické kolony a frakce �.2 z oplodí této rostliny. 

   Pro m��ení byla použita Folin-Ciocalteuova metoda. 

   Pomocí po�íta�ového programu UVProbe version 1.10 (Shimadzu) jsou výsledky vyjád�eny 

jako ekvivalent kyseliny gallové. Nam��ené hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

 

 

Tab.2: 

Vzorek 1. m��ení 2. m��ení 3. m��ení pr�m�r 

1. listy - 80% extrakt 0,081 0,085 0,086 0,084 

2. listy - frakce �.4 0,049 0,047 0,047 0,048 

3. oplodí - frakce �.2 0,025 0,018 0,027 0,023 

 

 

 

   Nejv�tší celkový obsah fenolových látek vykázal sumární 80% ethanolový extrakt z list� 

slune�nice (0,084 mg GAE/ mg suchého extraktu). 
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2.  Stanovení antioxida�ní aktivity pomocí DPPH  

       radikálu 
 

   Antioxida�ní aktivita pomocí DPPH radikálu (metoda SIA) byla stanovována u vybraných 

frakcí získaných p�i orienta�ní sloupcové chromatografii z 80% ethanolového extraktu z list� 

slune�nice. 

   Pro m��ení antioxida�ní aktivity látek bylo odebráno pot�ebné množství jednotlivých frakcí, 

které bylo rozpušt�no ve stejném množství rozpoušt�dla (50% EtOH). Postupným �ed�ním 

byly p�ipraveny nižší koncentrace. 

   Celý proces analýzy se �ídí prost�ednictvím programu FIAlab for Windows 5.0. Nam��ené 

hodnoty jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

 

 

 

Tab.3: frakce �.1-2 

    

1. m��ení 
absorbance 

2. m��ení 
absorbance 

3. m��ení 
absorbance pr�m�r x 100 - x 

  DPPH 0,5018 0,4926 0,4804 0,4916     
1 mg/ml 0,3383 0,3159 0,3051 0,3198 65,05 34,95 

0,5 mg/ml 0,3829 0,3736 0,3565 0,3710 75,47 24,53 
0,25 mg/ml 0,4298 0,4285 0,4292 0,4292 87,31 12,69 vz

or
ek

 

0,125 mg/ml 0,4719 0,4557 0,4575 0,4617 93,92 6,08 
          Viz graf �.1 
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Tab.4: frakce �.3 

    

1. m��ení 
absorbance 

2. m��ení 
absorbance 

3. m��ení 
absorbance pr�m�r x 100 - x 

  DPPH 0,5018 0,4926 0,4804 0,4916     
1 mg/ml 0,4148 0,4039 0,4021 0,4069 82,77 17,23 

0,5 mg/ml 0,4439 0,4423 0,4186 0,4349 88,47 11,53 
0,25 mg/ml 0,4688 0,4660 0,4707 0,4685 95,30 4,70 vz

or
ek

 

0,125 mg/ml 0,4699 0,4602 0,4650 0,4650 94,59 5,41 
          Viz graf �.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.5: frakce �.4 

    

1. m��ení 
absorbance 

2. m��ení 
absorbance 

3. m��ení 
absorbance pr�m�r x 100 - x 

  DPPH 0,5018 0,4926 0,4804 0,4916     
1 mg/ml 0,4104 0,3947 0,4014 0,4022 81,81 18,19 

0,5 mg/ml 0,4439 0,4418 0,4456 0,4438 90,28 9,72 
0,25 mg/ml 0,4658 0,4688 0,4730 0,4692 95,44 4,56 vz

or
ek

 

0,125 mg/ml 0,4821 0,4800 0,4716 0,4779 97,21 2,79 
          Viz graf �.3 
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Tab.6: frakce �.5 

    

1. m��ení 
absorbance 

2. m��ení 
absorbance 

3. m��ení 
absorbance pr�m�r x 100 - x 

  DPPH 0,5018 0,4926 0,4804 0,4916     
1 mg/ml 0,3407 0,3388 0,3316 0,3370 68,55 31,45 

0,5 mg/ml 0,3956 0,3942 0,3943 0,3947 80,29 19,71 
0,25 mg/ml 0,4350 0,4363 0,4330 0,4348 88,45 11,55 vz

or
ek

 

0,125 mg/ml 0,4666 0,4666 0,4683 0,4672 95,04 4,96 
          Viz graf �.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   U žádné z frakcí z 80% ethanolového extraktu z list� slune�nice nebyl zaznamenám 

významný pokles absorbance. Jednotlivé frakce tedy nevykazovaly významnou antioxida�ní 

aktivitu. Pomocí statistického programu GraphPad Prism 3.02 vypo�ítána hodnota EC50. 

   EC50 > 1 mg/ml 

 

   Na základ� výsledk� m��ení antioxida�ní aktivity metodou SIA nebyly tyto vzorky 

alternativní metodou FRAP testovány. 
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   M��ení antimykotické aktivity probíhalo na Kated�e biologických a léka�ských v�d. 

 

3.  Stanovení antimykotické aktivity 
 

   Antimykotická aktivita byla stanovována u kaurenové kyseliny (H.A.FKK) z jazykovitých 

kv�t� a u vzorku z oplodí slune�nice (H.A.P-3-4). Testování probíhalo na 12 kmenech hub 

(vysv�tlení zkratek viz Biologická aktivita obsahových látek - 2.2.1.2). 

   Pro m��ení byla použita metoda M27A-M2 (mikrodilu�ní bujónový test v desti�kách). 

Tab.7: 

kmen Testovaná látka (kód) –
MIC/IC80 (�mol/l) 

(kód)  H.A.FKK H.A.P-3-4 

CA1 24h >250 >500 
  48h >250 >500 

CA2 24h >250 >500 
  48h >250 >500 

CP 24h >250 >500 
  48h >250 >500 

CK1 24h >250 >500 
  48h >250 >500 

CK2 24h >250 >500 
  48h >250 >500 

CT 24h >250 >500 
  48h >250 >500 

CG 24h >250 >500 
  48h >250 >500 

CL 24h >250 >500 
  48h >250 >500 

TB 24h >250 >500 
  48h >250 >500 

AF 24h >250 >500 
  48h >250 >500 

AC 24h >250 >500 
  48h >250 >500 

TM 72h >250 >500 
  120h >250 >500 

 

   Testované látky nevykázaly u testovaných kmen� antimykotickou aktivitu. 
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VII. HODNOCENÍ VÝSLEDK� A DISKUSE 
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   Rigorózní práce navazuje na moji diplomovou práci Fytochemický výzkum Helianthus 

annuus L. IV., provád�nou na Kated�e farmaceutické botaniky a ekologie. Práce byla 

zam��ena na testování biologické aktivity extrakt� a frakcí z rostliny H. annuus. 

   Slune�nice ro�ní je po dlouhou dobu studována na r�zné biologické aktivity, protože je 

využívána jako užitková rostlina odpradávna. 

 

   Extrakty a frakce byly získány z r�zných �ástí rostliny (p�ehled viz str.44). Frakce získané 

z chromatografických kolon v rámci diplomové práce byly uchovávány v chladu a chrán�ny 

p�ed sv�tlem. Sumární 80% ethanolový extrakt z list� slune�nice a frakce, které byly na 

základ� TLC vhodné, byly dále zpracovávány a výsledky jsou obsahem této rigorózní práce. 

 

   Nejprve bylo provedeno stanovení celkového obsahu fenolových látek u sumárního 80% 

ethanolového extraktu z list� slune�nice, frakce �.4 z chromatografické kolony a frakce �.2 

z oplodí slune�nice použitím Folin-Ciocalteuovy metody. Výsledky byly vyjád�eny jako 

ekvivalent kyseliny gallové. Nejv�tší celkový obsah fenolových látek vykázal sumární 80% 

ethanolový extrakt z list� slune�nice (0,084 mg GAE/ mg suchého extraktu). 

 

   U zvolených extrakt� a frakcí byly testovány jejich biologické ú�inky, konkrétn� aktivita 

antioxida�ní a antimykotická. 

 

   Antioxida�ní aktivita byla stanovována pomocí DPPH radikálu. K m��ení byly na základ� 

TLC použity frakce získané p�i sloupcové chromatografii z 80% ethanolového extraktu z list� 

slune�nice. U žádné z frakcí nebyl zaznamenám významný pokles absorbance. Jednotlivé 

frakce tedy nevykazovaly významnou antioxida�ní aktivitu. Pro jednotlivé frakce byla 

vypo�ítána hodnota EC50 (> 1 mg/ml). 

 

   Antimykotická aktivita byla stanovována metodou M27A-M2 (mikrodilu�ní bujónový test 

v desti�kách) na Kated�e biologických a léka�ských v�d. Antimykotická aktivita byla 

testována u kaurenové kyseliny (H.A.FKK), která byla získána z jazykovitých kv�t� 

slune�nice v p�edchozím období a u vzorku z oplodí slune�nice (H.A.P-3-4) na 12 kmenech 

hub. Testované látky nevykázaly u testovaných kmen� antimykotickou aktivitu. 

 

   Nakonec byla práce dopln�na o nov� získané poznatky o slune�nici ro�ní. 
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ABSTRAKT 
Podlipná, J. Antioxida�ní aktivita obsahových látek Helianthus annuus L.. Rigorózní 

práce 2009. Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 58 s. 

 

 

   Rigorózní práce navazuje na diplomovou práci Fytochemický výzkum Helianthus annuus 

L. IV. 

   Práce byla zam��ena na testování biologické aktivity extrakt� a frakcí z rostliny H. annuus. 

Bylo provedeno stanovení celkového obsahu fenolových látek pomocí Folin-Ciocalteuova 

�inidla u vybraných extrakt� a frakcí. Dále byla u r�zných extrakt� a frakcí z této rostliny 

hodnocena antioxida�ní aktivita pomocí DPPH radikálu a antimykotická aktivita na 12 

kmenech hub. Nakonec byla práce dopln�na o nov� získané poznatky o slune�nici ro�ní. 

   Z testovaných extrakt� a frakcí vykazoval nejv�tší obsah fenolových látek sumární 80% 

ethanolový extrakt z list� slune�nice (0,084 mg GAE/mg suchého extraktu). Vybrané frakce 

získané z 80% ethanolového extraktu z list� této rostliny nevykázaly významnou antioxida�ní 

aktivitu. Kaurenová kyselina získaná z jazykovitých kv�t� a frakce z oplodí nevykázaly u 

testovaných kmen� antimykotickou aktivitu. 
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ABSTRACT 
Podlipná, J. Antioxidant activity of Helianthus annuus L. constituens. Rigorous thesis 

2009. Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, 58 pp. 

 

 

   Rigorous thesis follows the Diploma thesis Phytochemical research of Helianthus annuus L. 

IV. 

   The thesis was focused on testing of biological activity of extracts and fractions from plant 

H. annuus. Setting-up the total amount of phenol substances with Folin-Ciocalteu reagent on 

chosen extracts and fractions was done. Further the antioxidant activity was evaluated by 

DPPH radical on various extracts and fractions from this plant and antimycotic activity on 12 

testing strains of fungi clans as well. The new findings about sunflower were added into thesis 

at the end. 

   The highest content of phenol substances from tested extracts and fractions were in 80% 

ethanol extract from leaves of sunflower (0,084 mg GAE/mg of dry extract). Chosen fractions 

gained from 80% ethanol extract from leaves of this plant did not showed significant 

antioxidant activity. Kaurenoic acid gained from ray flowers and fractions from pericarp did 

not showed antimycotic action on tested strains. 

 

 


