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1 ÚVOD 

I když oficiální terapie využívá chemická léčiva, je v posledních letech zaznamenán poměrně výrazný 

příklon spotřebitelského zájmu zpět ke všemu přírodnímu, zejména k látkám přírodního původu a 

k tradičním recepturám. Tento trend souvisí především s prudkými změnami životního stylu, zvyšující 

se celosvětovou vzdělaností a nezanedbatelným vlivem ekologických iniciativ. Jistá renesance se tedy 

dotkla i oblasti léčivých rostlin. Tento opětovný, významný vzrůst zájmu, lze rovněž dávat 

do souvislosti s doplňky stravy, ve kterých začaly léčivé rostliny hrát důležitou úlohu (Houston 2010). 

Doplňky stravy jsou významnou součástí individuální péče o zdraví, a proto jsou dnes stále častěji 

vyhledávány pacienty.  

Jednou z „módních“ výzkumných a komerčních záležitostí v této kategorii se stala otázka pů-

sobení volných radikálů v lidském organismu a s tím spojená antioxidační terapie (Defraigne 2008, 

Koltover 2010, Ndhlala 2010, Zadák 2009). Existuje celá řada látek, jejichž antioxidační účinky byly 

testovány experimentálně i klinicky (Silva a spol. 2010). Součástí výzkumu antioxidantů je také hledá-

ní nových potenciálních zdrojů těchto látek. A protože jsou spotřebiteli mnohdy považovány 

za přijatelnější přírodní antioxidanty, je v popředí zájmu mnoha výzkumů hledat tyto látky právě mezi 

tak bohatým zdrojem jako jsou léčivé rostliny. Studiu jsou podrobeny široké skupiny rostlin flóry růz-

ných geografických oblastí, velmi často v souvislosti s hledáním jiných účinných látek; antioxidační 

efekt je v těchto případech pokládán za velmi vhodný a příznivý doplněk biologického účinku těchto 

nových rostlinných zdrojů (Awaad 2010, Balsano 2009, Day a spol. 2009, Moon a spol. 2009). Jen za 

posledních několik let bylo na téma „přírodních antioxidantů“ publikováno více než 240 studií charak-

teru přehledů, které poukazují na využitelnost těchto látek při udržování lidského (ale i zvířecího) 

zdraví. Významnou roli hraje studium ovoce, zeleniny a koření; sekundární metabolity těchto potrav-

ních zdrojů s antiioxidačními účinky mohou hrát významnou roli v prevenci „civilizačních“ onemocně-

ní (Alasalvar a spol. 2009, Khalil a spol. 2010, Kumar a spol. 2009, Gauthaman a spol. 2009, Matejuk a 

spol. 2010, McCarty a spol. 2010, Ramiro a spol. 2009). 

Se zvyšujícími se požadavky na bezpečnost těchto přípravků se však ukázalo, že některé dříve 

používané léčivé rostliny mohou být zdrojem určitých zdravotních komplikací. Evropská unie se proto 

rozhodla zpřísnit požadavky na používání těchto vegetabilních zdrojů a přijala určitá opatření. Je tedy 

nutné sledovat, zda některé léčivé rostliny, které se však stále používají, nemohou přispívat k rozvoji 

obecných toxických reakcí (Vyhláška, 2008). Je nepochybné, že sekundární metabolity rostlin („small 

molecules“) přinášejí lidskému organismu mnohé výhody a to nejen v oblasti antioxidačního účinku; 

tyto látky mají často další, velmi příznivé a využitelné účinky, např. vůči neurodegenerativním one-

mocnění (Zhao 2009), mohou mít funkční charakter – chránit některé další látky před rozkladem 

(např. n-3 mastné kyseliny, používané k obohacení potravy) (Jacobsen a spol. 2008, Medina a spol. 

2008). Zároveň je však nutné vzít v úvahu, že některé pozitivně účinkující látky, jako jsou glukosinolá-
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ty křížatých zelenin (resp. některé jejich degradační produkty), mohou mít naopak při vyšší konzuma-

ci toxické (strumigenní) účinky (Jahodář 2004). Vyšší konzumace špenátu s obsahem IP-6 může 

z přijímané potravy vyvazovat některé divalentní a trivalentní kationty (biogenní i stopové prvky), 

ačkoliv je tato potravinářská surovina velmi bohatá na chlorofyly a karotenoidy a tím žádoucí ke kon-

zumaci. Těchto případů existuje celá řada.  S postupujícím farmakologickým výzkumem je stále více 

poznávána i negativní stránka některých obsahových látek pocházejících z vegetabilního materiálu a 

je velmi důležité tato vědecká fakta zohlednit. 

Sledování antioxidačního účinku se zdá být atraktivní i u výše zmíněných potenciálně toxic-

kých rostlin: některé z nich jsou v současné době stále využívanými vegetabilními drogami, ovšem 

určitý typ jejich obsahových látek se může podílet na tvorbě reaktivních forem kyslíku nebo dusíku a 

při terapeutickém zásahu tak do jisté míry poškozovat lidský organismus. V těchto případech je velmi 

užitečné znát případný antioxidační účinek sumárních extraktů z těchto drog. Tento antioxidační úči-

nek může být při použití vegetabilního materiálu velmi prospěšný. Tento fakt se týká právě řady léči-

vých rostlin, potenciálně toxických, případně těch, které nejsou uvolněny pro širší používání, ale které 

jsou přesto stále vykupovány z komerčních důvodů na teritoriu České republiky. 
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2 CÍL PRÁCE 

 

Cílem této práce bylo 

 

1. vybrat potenciálně toxické obsoletní, případně problémové léčivé rostliny, které jsou stále vyku-

povány na území České republiky, 

2. shromáždit vzorky rostlin ze tří geograficky odlišných výkupních lokalit v ČR, 

3. připravit sumární extrakty a stanovit u nich antioxidační aktivitu DPPH (EC50) a celkovou redukční 

kapacitu stanovením obsahu fenolových látek (GAE/mg), 

4. porovnat získané výsledné hodnoty z jednotlivých výkupních míst a vztáhnout je k potenciálně 

toxickému účinku hlavních toxikologicky významných sekundárních metabolitů. 
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3 TEORETICKÁ  ČÁST 

3.1 Základní charakteristika sledovaných rostlinných drog 

 

Asperulae herba (syn. Galii odorati herba) (ČFK 1 1993) 

Mařinková nať (syn. nať svízele vonného)  

Matečná rostlina: Galium odoratum (L.) SCOP. (syn. Asperula odorata L.) – Svízel vonný (syn. mařinka 

vonná) 

Čeleď: Rubiaceae (mořenovité) 

Požadavky na stanoviště a rozšíření: 

Stinné lesy, nejčastěji bučiny. Půdy vlhké, propustné, živné, zásadité, často vápenité, humózní, kame-

nité i písčitohlinité. U nás dosti hojná (Dostál 1989, Grau a spol. 1996). 

 

Calami radix (Calami rhizoma) (ČFK 1 1993) 

Puškvorcový kořen (puškvorcový oddenek) 

Matečná rostlina: Acorus calamus L. – Puškvorec obecný 

Čeleď: Araceae (áronovité) 

Požadavky na stanoviště a rozšíření:  

Původně domácí v tropické Asii, ale již v 16. století u nás pěstován jako léčivá rostlina, zplaňující a 

postupně zdomácnělý na březích tichých vod. Dosti hojný – okraje rybníků, nádrží, břehy, bažinaté 

příkopy, ve stojící a tekoucí vodě rákosin, živinami bohaté bahno, ale v poslední době rychle ustupuje 

a na rybnících mizí (Dostál 1989, Grau a spol. 1996).  

 

Crataegi folium cum flore (ČL 2009) 

Hlohový list s květem 

Matečná rostlina: Crataegus laevigata (POIR.) D.C., syn. Crataegus oxyacantha L. – Hloh obecný 

    Crataegus monogyna JACQ. (LINDM.). – Hloh jednosemenný 

nebo jejich kříženci, nebo řidčeji jiné evropské druhy rodu Crataegus, včetně C. pentagyna WALDST. 

et KIT ex WILLD., C. nigra WALDST. et KIT a C. azarolus L. 

Čeleď: Rosaceae (růžovité) 

Požadavky na stanoviště a rozšíření: 

Crataegus laevigata (POIR.) D.C. 

Křovinaté a skalnaté stráně, meze, listnaté lesy, pobřežní houštiny, světlé háje, lesní lemy. Půdy vlh-

ké, propustné, živné, zásadité, většinou nevápenité, humózní, písčité nebo hlinité. U nás hojný 

v nížinách a pahorkatinách, vzácněji zasahuje i do hor (Dostál 1989; Grau a spol. 1996).  
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Crataegus monogyna JACQ. (LINDM.).   

Světlé listnaté lesy, křovinaté stráně, zarostlé skály, lesní lemy. Půdy vlhké, v létě vysychavé, výhřev-

né, zásadité, humózní, kameni té i písčitohlinité. Dosti hojný, často v pracích v mnoha kultivarech 

(Dostál 1989, Grau a spol. 1996).  

 

Crataegi fructus (ČL 2009) 

Hlohový plod 

Matečná rostlina: Crataegus laevigata (POIR.) D.C. (syn. Crataegus oxyacantha L.) – Hloh obecný 

    Crataegus monogyna JACQ. (LINDM.) – Hloh jednosemenný 

Čeleď: Rosaceae (růžovité) 

Požadavky na stanoviště a rozšíření: 

Crataegus laevigata (POIR.) D.C. 

Křovinaté a skalnaté stráně, meze, listnaté lesy, pobřežní houštiny, světlé háje, lesní lemy. Půdy vlh-

ké, propustné, živné, zásadité, většinou nevápenité, humózní, písčité nebo hlinité. U nás hojný 

v nížinách a pahorkatinách, vzácněji zasahuje i do hor (Dostál 1989, Grau a spol. 1996).  

 

Crataegus monogyna JACQ. (LINDM.) 

Světlé listnaté lesy, křovinaté stráně, zarostlé skály, lesní lemy. Půdy vlhké, v létě vysychavé, výhřev-

né, zásadité, humózní, kamenité i písčitohlinité. Dosti hojný, často v pracích v mnoha kultivarech 

(Dostál 1989, Grau a spol. 1996).  

 

Farfarae folium (ČL 2009) 

Podbělový list 

Matečná rostlina: Tussilago farfara L. – Podběl lékařský 

Čeleď: Asteraceae (hvězdnicovité) 

Požadavky na stanoviště a rozšíření: 

Břehy, vlhká rumiště, náspy, pole, lomy. Půdy vlhké, zásadité až neutrální, hlinité. U nás hojný až 

obecný (Dostál 1989, Grau a spol. 1996).  

 

Hyperici herba (ČL 2009) 

Třezalková nať 

Matečná rostlina: Hypericum perforatum L. – Třezalka tečkovaná 

Čeleď: Hypericaceae (třezalkovité) 
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Požadavky na stanoviště a rozšíření: 

Výslunné zarostlé stráně, skály, lomy, meze, suché louky a pastviny, světlé lesy a křoviny, lesní lemy. 

Půdy vlhké i vysychavé, neutrální, častěji vápenité, humózní, hluboké, písčitokamenité i hlinité. U nás 

všude velmi hojně (Dostál 1989, Grau a spol 1996). 

 

Leonuri cardiaceae herba (ČL 2009) 

Srdečníková nať 

Matečná rostlina: Leonurus cardiaca L. – Srdečník obecný 

Čeleď: Lamiaceae (hluchavkovité) 

Požadavky na stanoviště a rozšíření: 

Suché louky a pastviny, meze a rumiště, návsi, výsypky, staré zdi a zříceniny. Půdy vlhké, živné, dusí-

katé, neutrální, humózní, hlinité. V teplejších krajích dosti hojný, kdysi i pěstovaný a proto snad jen 

zplanělý (Dostál 1989, Grau a spol. 1996). 

 

Meliloti herba (ČL 2009) 

Komonicová nať 

Matečná rostlina: Melilotus officinalis (L.) LAM. – Komonice lékařská 

Čeleď: Fabaceae (bobovité) 

Požadavky na stanoviště a rozšíření: 

Úhory, náspy, vinice, pastviny, rumiště, lomy, až do 2 000 m. Půdy výhřevné, vysychavé, živné, zásadi-

té, často vápenité, kamenité, písčité i hlinité. U nás na většině území poměrně častá (Dostál 1989, 

Grau a spol. 1996).  

 

Paeoniae flos (ČFK 1 1993) 

Pivoňkový květ 

Matečná rostlina: Paeonia officinalis L. – Pivoňka lékařská 

Čeleď: Paeoniaceae (pivoňkovité) 

Požadavky na stanoviště a rozšíření: 

Původně na zarostlých skalách jihozápadní Evropy, v zahradách v plnokvětých kultivarech (Dostál 

1989). 

 

Papaveris rhoeados flos (ČL 2009) 

Květ máku vlčího 

Matečná rostlina: Papaver rhoeas L. – Mák vlčí 

Čeleď: Papaveraceae (mákovité) 
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Požadavky na stanoviště a rozšíření: 

Druhotně kosmopolitní. Dříve v podstatě jako plevel v obilí, dnes více na rumištích a pastvinách nebo 

na okrajích cest. Půdy výhřevné, zásadité, písčité i hlinité. V teplejších krajích kdysi obecný, dnes mís-

ty vlivem herbicidů vzácný (Dostál 1989, Grau a spol. 1996). 

 

Pulmonariae herba (DAB 10 1991) 

Plicníková nať 

Matečná rostlina:  Pulmonaria officinalis L. – Plicník lékařský   

     Pulmonaria obscura Dumort. – Plicník tmavý 

Čeleď: Boraginaceae (brutnákovité) 

Požadavky na stanoviště a rozšíření: 

Pulmonaria officinalis L. 

Smíšené listnaté lesy, zvláště bukové, na stinných březích. Půdy vlhké, živné, zásadité, často vápenité, 

hluboké, kamenité i hlinité. U nás dosti hojný (Dostál 1989, Grau a spol. 1996). 

 

Pulmonaria obscura Dumort.  

Světlé humózní háje, lužní lesy. Půdy vlhké, prostupné, živné, zásadité až neutrální, hluboké, kameni-

té i hlinitopísčité. U nás dosti hojný (Dostál 1989, Grau a spol. 1996). 

 

Robiniae flos (ČFK 1 1993) 

Akátový květ 

Matečná rostlina: Robinia pseudo-acacia L. – Trnovník bílý 

Čeleď: Fabaceae (bobovité) 

Požadavky na stanoviště rozšíření: 

Často v pracích, běžně kdysi vysazován na písčiny a výslunná skalnatá místa, kde rychle zdomácněl 

(Dostál 1989).  

 

Symphyti radix (ČFK 1 1993) 

Kostivalový kořen 

Matečná rostlina: Symphytum officinale L. – Kostival lékařský  

Čeleď: Boraginaceae (brutnákovité) 
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Požadavky na stanoviště a rozšíření: 

Vlhké louky, pobřežní nivy, příkopy, lužní lesy, vlhká pole, kraje cest, potoků. Půdy vlhké, propustné, 

živné, slabě zásadité až slabě kyselé, humózní, písčitohlinité. U nás hojný, většinou na antropicky 

ovlivněných stanovištích (Dostál 1989, Grau a spol. 1996). 

 

Visci albi herba (ČFK 1 1993) 

Nať jmelí 

Matečná rostlina: Viscum album L. – Jmelí listnačové   

Viscum laxum Boiss et Reuter – Jmelí jehličnanové 

Čeleď: Loranthaceae (ochmetovité) 

Požadavky na stanoviště a rozšíření: 

Viscum album L. 

Na listnáčích v listnatých lesích, zvláště na javorech, habrech, jasanech, trnovníku, jabloních, topo-

lech, olších, břízách, lípách, jeřábech a vrbách (Dostál 1989).  

 

Viscum laxum Boiss et. Reuter  

Roztroušeně na jehličnanech (Dostál 1989). 

 

 

3.2 Hlavní obsahové látky  

3.2.1 Primární metabolity 

Produkty primárního metabolismu jsou sloučeniny, které jsou nezbytné k tomu, aby v rostlinách pro-

bíhaly základní životní pochody. Mezi významné primární metabolity patří především sacharidy, ami-

nokyseliny, peptidy, proteiny, mastné kyseliny, lipidy a některé organické kyseliny (zejména látky 

citrátového cyklu). Do lipidů je zařazována velká skupina lipofilních látek (např. sterolů), které jsou 

však v současnosti chápány jako metabolity sekundární, protože bývají součástí metabolické kaskády, 

na jejímž konci stojí metabolity specializovaného metabolismu. Některé z těchto sloučenin mohou 

vykazovat určité antioxidační účinky, z vlastního hlediska této studie však uvedené látky nemají příliš 

velký význam. 

 

 

3.2.2 Sekundární metabolity 

Asperulae herba (syn. Galii odorati herba) (Blaschek a spol. 2009) 

V čerstvé droze: 

 melilotosid (glukosid kyseliny o-hydroxyskořicové (kumarové)). 
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V usušené droze: 

 kumarin (0,4 – 1 %) – vonný kumarin vzniká až během sušení z melilotosidu za určitých podmínek 

(např. UV záření) přes kyselinu kumarinovou ((Z)-kumarovou). Na základě analýz bylo zjištěno, že 

průměrný obsah kumarinu z usušené drogy v období dubna až května je cca 1,06 %. V srpnu je 

obsah závislý na počasí, průměrně 0,93 %, po delším období sucha 0,44 %. Největší množství bylo 

izolováno z  listů, stonek ho obsahuje 3 – 4x méně (Brandler a spol. 2003, Laub a spol. 1985).  

 iridoidy: asperulosid (podle starších analýz v čerstvé droze 0,05 %, dle jiné literatury až 0,28 %), 

monotropein (0,04 %), skandosid (0,02 %).   

Obsah asperulosidu a monotropeinu je v květech vyšší než v listech a v nati. 

 fenolické sloučeniny: tanin, kyselina kávová, kyselina p-kumarová, vanilin  

 další sloučeniny: n-alkany, především n-heptakosan. 

 

Calami radix (rizoma) (Blaschek a spol. 2009) 

 silice (1,7 – 9,3 %): obsah β-asaronu (cis-isoasaron) je závislý na stupni ploidie rasy, β-farnesen, 

geranylacetát, acoradin, acorenon, α-asaron a γ-asaron, β-gurjunen, α-kalkoren, α-selinen, ako-

ron a isoakoron.  

Obsah  silice je závislý na cytotypu, stoupá s nárůstem ploidie rasy (di-, tri-, tetraploidní). Evropské 

puškvorce (triploidní) jí obsahují do 2,1 %. Složení silice v oddencích a listech se může značně lišit 

v průběhu vegetace. Poměrné zastoupení jednotlivých složek silice je ovlivněno nejen cytotypy, ale 

také geografickým původem. Diploidní rostliny neobsahují β-asaron, převažují shiobunonové sesqu-

iterpeny a β-farnesen. Triploidní rostliny obsahují v silici z oddenků do 20 % β-asaronu, obsah shio-

bunonových sesquiterpenů je nižší jak u diploidů (Brandler a spol. 2003, Cibulka 2007).  

U tetraploidů z tropických oblasti (Indie, Thajsko) v silici výrazně převažuje β-asaron (i přes 80 %), 

zatímco u tetraploidních rostlin ze Sibiře a Japonska je obsah β-asaronu značně nižší a blíží se hodno-

tám triploidních typů. 

 cholin, mastné kyseliny (linolová, myristová, palmitová, stearová) a sacharidy (fruktosa, glukosa a 

maltosa). 

 

Crataegi folium cum flore (Blaschek a spol., 2009) 

 flavonoidy (cca 1,8 %): vitexin-2“-O-α-L-rhamnopyranosid (0,53 %), hyperosid (cca 0,28 %), rutin 

(cca 0,17 %), vitexin (0,02 %) (Kaul 1998, Upton 1999) 

 oligomerní proanthocyanidiny  (cca 2,4 %) 

 biogenní aminy, tyramin 
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 směs triterpenických kyselin (0,6 %): kyselina oleanolová, 2-α-hydroxyoleanolová (krategolová) a 

ursolová. 

 

Crataegi fructus (Blaschek a spol. 2009, Kaul 1998) 

 flavonoidy (0,044 – 0,15 %): vitexin (stopy), vitexin-2“-O-α-L-rhamnopyranosid (0,015 – 0,025 %), 

hyperosid (0,04 – 0,168 %) 

 oligomerní procyanidiny (0,4 – 2,5 %). 

Kvalitativní a kvantitativní složení frakce procyanidinů není významně odlišné od listů a květů. 

 

Farfarae folium (Blaschek a spol. 2009) 

 polysacharidy (8,2 %): z toho 30 % inulin, zbytek kyselé polysacharidy – slizy (tvoří je cca 21 % 

arabinosa, 24 % galaktosa, 15 % glukosa, 6 % kyselina galakturonová a 10 % xylosa) 

 pyrrolizidinové alkaloidy a jejich N-oxidy (pouze některé provenience): senkirkin  

(0,01 %), netoxický tussilagin, isotusssilagin, senecionin  

 triterpeny: α-amyrin, β-amyrin, steroly: β-sitosterol, kampesterol  

 třísloviny (5 %), hořčiny, flavonoidy. 

 

Hyperici herba (Blaschek a spol. 2009, Brendler 2003) 

 anthracenové deriváty (0,1 – 0,15 %), převážně naftodianthrony, hlavně hypericin, pseudohype-

ricin a jejich biosyntetické prekurzory 

 flavonoidy (2 – 4 %): hlavně hyperosid (0,7 %), kvercitrin (0,3 %), rutin (0,3 %), isokvercitrin  

(0,3 %) 

 biflavonoidy, hlavně amentoflavon 

 xanthiny (0,15 – 0, 72 %), 1,3,6,7 – tetrahydroxyxanthin 

 acylfloroglucinol (2 – 4 %): hyperforin, méně adhyperforin 

 silice (0,1 – 1 %) 

 oligomerní procyanidiny, katechinové třísloviny (8 – 9 %)  

 kyselina chlorogenová, kávová, ferulová. 

 

Leonuri cardiaceae herba (Blaschek a spol. 2009, Brendler 2003) 

 iridoidy: ajugosid (leonurid), ajugol, galiridosid, reptosid  

 diterpeny (hořčiny): leocardin (0,003 %) 

 triterpeny: 0,26 % kyselina ursolová (izolováno z listů)  

 fenylpropany, třísloviny (5 – 9 %)  
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 flavonoidy: rutin, kvercitrin, isokvercitrin, hyperosid, genkwanin  

 silice (stopy).  

 další látky: stachydrin (0,06 %), betoniin a turicin, dále deriváty guanidinu (0,01 %) – leonurin 

(0,007 %). 

 

Meliloti herba (Blaschek a spol. 2009, Brendler 2003) 

V čerstvé droze: 

 melilotosid (cca 6 %) – [β-D-glukopyranosid kyseliny o-hydroxyskořicové (kumarové)+. 

 

V sušené droze: 

 kumarin (cca 0,4 – 0,9 %), 3,4-dihydrokumarin (melilotol, melilotin, cca 0,2 %)  

 hydroxykumariny: umbeliferon, skopoletin, herniarin, fraxidin  

 flavonoidy: kemferol, kvercetin, klovin a robinin  

 triterpenoidni saponiny  

 silice: stopy  

 pryskyřičné látky, purinové deriváty, alantoin, kyselina močová, sliz, cholin. 

 

Paeoniae flos (Brendler 2003) 

 anthocyany: peonin 

 třísloviny: pentagalloylglukosa 

 flavonoidy: glykosidy kempferolu. 

 

Papaveris rhoeados flos (Blaschek a spol. 2009, Brendler 2003) 

 isochinolinové alkaloidy (cca 0,1 %): hlavní alkaloid rhoeadin (cca 0,06 %), dále isorhoeadin, rho-

eagenin, koptisin, isokorydin, stylopin  

 anthocyany (aglykon cyanidin, mekocyanin, cyanin)  

 slizy. 

 

Pulmonariae herba (Blaschek a spol. 2009, Brendler 2003) 

 slizy: polygalakturonany, arabinogalaktany, rhamnogalakturonany  

 flavonoidy (0,3 – 0,5 %), hlavně O-glykosidy kemferolu a kvercetinu  

 třísloviny (6 %)  

 deriváty kyseliny kávové, kyselina chlorogenová, kyselina rozmarýnová  

 alantoin (1 – 1,2 %), kyselina askorbová 
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 minerální látky: kyselina křemičitá (více než 2,5 %), železo, fosfor, mangan, měď. 

 

Robiniae flos (Blaschek a spol. 2009) 

 indol 

 flavonoidy: robinin (směs 4 izomerů), akaciin, kemferol (robigenin), akacetin  

 silice (methylester kyseliny anthranilové, farnesol, nerol, benzylalkohol, linalol, α-terpineol a jiné 

silně vonící látky) 

 olej s hlavními mastnými kyselinami typu C16:0 a C 18:2  

 steroly: β-sitosterol  

 kardiotonické glykosidy. 

 

Symphyti radix (Blaschek a spol. 2009, Brendler 2003) 

 alantoin (0,6 – 0,8 % leden až březen, obsah pak klesá)  

 třísloviny (4 – 6,5 %) 

 triterpeny: isobauerenol a β-sitosterol  

 sliz, škrob 

 kyseliny: křemičitá, chlorogenová, kávová 

 alkaloidy: symphytocynoglossin, konsolidin, konsolicin  

 pyrrolizidinové alkaloidy (0,04 – 0,6 %): echinatin, echimidin, lykopsamin, symfytin, intermedin,  

7-acetyllykopsamin, acetylintermedin, lasiokarpin, symveridin 

 aminokyseliny: asparagin (1 – 3 %) atd., pryskyřice, cholin, silice. 

 

Visci herba (Blaschek a spol. 2009, Luther 1982, Luther 1986) 

 lektiny: ML I, ML II (viskumin), ML III – glykoproteiny specifické k D-galaktose (ML I), k N-acetyl-D-

glukosaminu (ML III) nebo k oběma cukrům (ML II) 

 peptidy: viskotoxiny (0,05 – 0,1 %) složené ze 46 aminokyselin: viskotoxin A2, A3, B a Ps1 (poslední 

z V. laxum)  

 histamin, β-fenylethylamin, tyramin  

 polysacharidy  

 cyklitoly: mannitol, myo-inositol  

 flavonoidy 

 fytosteroly: β-sitosterol, stigmasterol a jejich glykosidy 

 volné aminokyseliny: alanin, arginin, kyselina asparagová, kyselina glutamová, leucin, lysin, pro-

lin, serin, threonin, tyrosin. 
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3.3 Biologická aktivita 

V uvedeném přehledu jsou hodnoceny pouze zásadní biologické účinky (jak terapeutického, tak toxi-

kologického charakteru) na základě kterých jsou uvedené léčivé drogy používány anebo sledovány. 

 

3.3.1 Farmakologické účinky 

Asperulae herba (Blaschek a spol. 2009) 

Pro obsah asperulosidu jsou droze připisovány antiflogistické účinky. Pro potvrzení diuretického účin-

ku, který je popisován i u jiných kumarinových drog, chybí však experimentální podklady. Při zapaření 

rostlin se může z kumarinů vlivem mikroorganismů vytvořit dikumarol, který má výrazný antikoagu-

lační účinek. 

 

Calami radix (Blaschek a spol. 2009) 

Široce diskutovaný β-asaron se vyznačuje sedativními, spasmolytickými a halucinogenními účinky. 

V tradiční indické medicíně se užití puškvorce lišilo podle genotypu. Diploidní a triploidní rostliny se 

shodně s Evropou užívaly k léčbě zažívacího traktu jako cholagogum a amarum na podporu chuti, 

k jídlu a trávení, na tišení žaludečních a střevních křečí, zatímco tetraploidní typy byly indikovány 

k léčbě kardiovaskulárního systému a jako léčivo s neurotropními účinky (při léčbě depresí, neuróz a 

epilepsie). Ve studiích in vitro silice vykazuje vermicidní a insekticidní účinky, blokuje agregaci krev-

ních destiček, ovlivňuje transport glukosy. Zevně droga působí dráždivě, silně prokrvuje.  

 

Crataegi folium cum flore (Blaschek a spol. 2009) 

Crataegi fructus (Blaschek a spol. 2009) 

Farmakologický účinek lze rozdělit následovně: kontraktilita myokardu (pozitivně inotropní účinek), 

snížení periferního odporu cév (snížení zatížení), s oběma předcházejícími účinky související: zvýšení 

objemu krve vstupujícího do srdce a jeho vyšší výkonnost, vyšší koronární prokrvení, zvýšení toleran-

ce myokardu na nedostatek kyslíku, ovlivnění dráždivosti a vzrušivosti srdce (pozitivně chronotropní, 

pozitivně dromotropní a negativně batmotropní účinek). Oligomerní procyanidiny a různé flavonoidy 

jsou považovány za farmakodynamicky účinné látky. Na molekulární úrovni je považován za účinný 

mechanismus inhibice fosfodiesterázy. Diskutuje se také o tom, že obsahové látky hlohu ovlivňují K+ 

kanály (otvírání) a stimulují koronární a srdeční β-receptory. Dokonce nejnovější experimentální vý-

sledky s vodně-alkoholovými extrakty hlohových drog a farmakologické studie provedené s hlavními 

flavonoidy dokazují, že k doloženým a významným účinkům patří zvýšení koronárního průtoku a zvý-

šení kontrakční síly myokardu. 
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Farfarae folium (Blaschek a spol. 2009) 

Vysoký obsah slizů působí ochranně a zklidňuje podrážděné sliznice. Ve studiích vykázal alkoholový 

extrakt antimikrobiální aktivitu.  

Pyrrolizidinové alkaloidy (v závislosti na chemické struktuře) mají toxické a kancerogenní účinky, pro-

stupují placentou a přecházejí do mateřského mléka.  

 

Hyperici herba (Blaschek a spol. 2009) 

Hypericiny jsou schopny selektivně blokovat monooxidázu A (MAO A) a současně i β-hydroxylázu. 

Tím inhibují odbourávání noradrenalinu nebo jeho zpětnou resorpci do vesikulů a zvyšují jeho aktivi-

tu. Oba tyto mechanizmy pak vyrovnávají nedostatek katecholaminu a serotoninu na specifických 

receptorech CNS, jimž se vysvětluje patogenezi deprese. Zlepšení deprese se projevuje zvýšenou 

koncentrací MHPG (3-methoxy-4-hydroxy-fenylglykol) v moči, což je charakteristické pro účinek hy-

pericinů, jako antidepresivně působících látek.  

Olejové přípravky pro vnější použití působí antiflogisticky díky vysokému obsahu flavonoidů 

(Brendler 2003 ). 

 

Leonuri cardiaceae herba (Blaschek a spol. 2009) 

Při pokusech na zvířatech vykazoval výtažek z Leonurus cardiaca ssp. villosus jednoznačné uklidňující 

a narkotické účinky  

Ursolová kyselina má protivirovou aktivitu a brání růstu některých nádorů (Epsteina-Barrové 

virus, leukemie P-388, L-1210, lidské nádory A-549, HCT-8, KB a MCF-7) (Opletal 1999). 

 

Meliloti herba (Blaschek a spol. 2009) 

Kumarin má slabé narkotizační účinky (výtažky v malých dávkách zklidňují), uvolňuje křeče hladkého 

svalstva, má významný hemoragický efekt (působí jako antagonista vitamínu K, čímž dochází k blokaci 

protrombinu a řady dalších hemokoagulačních faktorů v játrech).  

In vivo byly prokázány antiflogistické, antiexsudativní a antiedematózní účinky drogy, za které 

jsou zřejmě zodpovědné saponiny a kumarin.  

V klinické praxi však dosud nejsou dostupné žádné významné farmakologické studie, které by 

potvrzovaly terapeutické účinky samotné drogy.  

 

Paeoniae flos (Blaschek a spol. 2009) 

Terapeutické účinky nejsou experimentálně potvrzeny. V některých prsních čajových směsích se snad 

mohou léčebně uplatnit slizové složky drogy při léčbě bronchitidy a kašli.  
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Papaveris rhoeados flos (Blaschek a spol. 2009) 

Alkaloidy mírně tiší bolest, mají uklidňující účinky, údajně způsobují psychoaktivní účinky (podobné 

opiu). Rhoeadin zjevně vyvolává křeče.  

 

Pulmonariae herba (Blaschek a spol. 2009) 

Droga působí díky obsahu slizů a tříslovin expektoračně a hojivě. 

Vysokému obsahu stopových prvků se přičítá příznivý účinek na činnost žláz s vnitřní sekrecí. 

 

Robiniae flos (Blaschek a spol. 2009) 

Dosud nebyly potvrzeny žádné významné terapeutické účinky.  

 

Symphyti radix (Blaschek a spol. 2009) 

Cholin má významnou úlohu při různých fyziologických procesech. Přes nervová zakončení parasym-

patiku způsobuje mimo jiné vazodilataci a tím způsobuje perfúzi zanícených tkání. Tímto způsobem 

se eliminují zánětlivé exsudáty a metabolity. Jako vazoaktivní látka, schopná utěsňovat membránu 

kapilár, bývá nejvýznamnější antiexsudativní složkou různých přípravků. 

Alantoin podněcuje proliferaci buněk a podporuje regenerační pochody v poškozené tkáni. Je 

proto nositelem granulačního a epitelizačního účinku. 

U pyrrolizidinových alkaloidů (v závislosti na chemické struktuře) byly ve studiích prokázány 

toxické a kancerogenní účinky, prostupují placentou a přecházejí do mateřského mléka (Brendler 

2003). 

 

Visci albi herba (Blaschek a spol. 2009) 

Lektiny inhibují proteinovou syntézu inaktivací 60S subjednotky ribosomu. Poškozují také buněčnou 

membránu. Reagují s lidskými erytrocyty bez specifity ke krevní skupině. 

Viskotoxiny: specifické proteiny rezistentní vůči zvýšené teplotě a proteázám. Jsou toxické 

pro myokard a celkově cytotoxické. Inhibují syntézu DNA. Je zaznamenáno poškození hepatocytů 

podobné stavu při hepatitidě B. 
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3.3.2 Toxické účinky 

Asperulae herba (Blaschek a spol. 2009) 

Akutní toxicita 

Člověk. Po požití pokrmů, příp. nápoje obsahující tuto drogu se mohou vyskytnout závratě, bolesti 

hlavy. Ačkoliv se akutní otrava u této kumarinové drogy v současnosti nepředpokládá (dříve byla nať 

mařinky přidávána do jarních očistných nápojů), je nutná opatrnost. 

Chronická toxicita 

Člověk. Protože se lidský metabolismus liší od zvířecího (krysa, pes) – pouze 1 – 6 % přijatého kumari-

nu se přetransformuje na o-hydroxyfenyloctovou kyselinu, která působí toxicky na játra (naproti to-

mu 68 – 92 % se mění v netoxický 7-hydroxykumarin), je riziko chronické otravy hodnoceno jako mi-

nimální. 

Zvíře. Opakovaný příjem kumarinu způsobuje u krys a psů nižší příjem potravy, útlum růstu a jaterní 

poškození. 

Karcinogenita 

Zvíře: Při pokusech na krysách byl zjištěn karcinogenní účinek. Pro potvrzení tohoto zjištění u člověka, 

vzhledem k odlišnosti metabolismu, je však potřeba další výzkum; naskýtá se však otázka – vzhledem 

k málo častému použití – zda takový výzkum má význam. 

Reprodukční toxicita 

Zvířata: Při pokusech na myších, kterým byla podávána potrava s obsahem 0,25 % kumarinu v období 

mezi 6. – 17. vývojovým dnem, byla zaznamenána u plodu zřetelná vývojová porucha. 

 

Calami radix (rhizoma) (Blaschek a spol. 2009) 

Toxicita drogy je způsobena obsahem isomerů asaronů v silici. 

Akutní toxicita 

Člověk: Není popisována. 

Zvíře: β-asaron byl v amerických výzkumech nařčen z kancerogenity při dlouhodobém užívání. Později 

se však ukázalo, že vše záleží na dávce.  

Kancerogenita  

Zvíře: Byla potvrzena pouze ve vyšších koncentracích, takže evropské triploidní formy se jeví pro člo-

věka bezpečnými.  

Chronická toxicita 

Zvíře: Při dávce silice 2500 ppm v denní dávce potkana a dvouleté studii se objevilo u 68 % zvířat těž-

ké poškození (redukce růstu, poškození jater, peritoneální výpotek, mortalita). Bližší údaje nejsou 

známy, ani v humánní oblasti. 
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Mutagenita 

Zvíře: U komerčních farmaceutických drog nebyla shledána. 

Reprodukční toxicita 

Zvíře: U hlodavců pozorovatelná v případě silice v dávkách vyšších než 50 mg/kg. 

Člověk: Údaje chybějí s ohledem na frekventnost použití puškvorce a jeho postavení v oblasti fytote-

rapeutik. 

 

Crataegi folium cum flore (Blaschek a spol. 2009) 

Crataegi fructus (Blaschek a spol. 2009) 

V terapeutických dávkách nebyly zaznamenány u člověka žádné významné vedlejší účinky.  

I přes rozšířené používání těchto drog jako léčebného prostředku, není doporučeno jejich použití 

v těhotenství a kojení, dětem do 12 let a také nejsou doporučovány k širšímu použití v samoléčbě, 

ačkoliv se jedná o rostliny netoxické. Utlumení příznaků srdečních onemocnění by mohlo přispět ke 

komplikacím v pozdější farmakoterapii a vést k následnému poškození pacienta.  

Akutní toxicita 

Zvíře: Suchý vodně alkoholový standardizovaný extrakt (5:1) u myší a potkanů po p.o. a i.p. podání 

v dávce až do 3000 mg/kg hmotnosti nezpůsobil žádné úmrtí. Dávka 3000 mg/kg hmotnosti i.p. způ-

sobila sedaci, piloerekci, dyspnoe a tremor experimentálních zvířat. 

Chronická toxicita 

Zvíře: Suchý vodně alkoholový extrakt v dávkách 30, 90, 300 mg/kg hmotnosti podávaný p.o. po 26 

týdnů nevyvolal u potkanů a psů žádný toxický projev. 

Mutagenita 

Reprodukční toxicita 

AMES test, test chromozomové aberace neukázaly genotoxické ani mutagenní působení extraktu. 

Výsledky testů na genotoxicitu a mutagenitu nenaznačují kancerogenní riziko extraktu.  

Výsledky studií teratogenity (potkan, králík), perinatální toxicity a reprodukce (potkan) byly negativní. 

 

Farfarae folium (Blaschek a spol. 2009) 

Z důvodu možného obsahu pyrrolizidinových alkaloidů, které mohou působit hepatotoxicky a karci-

nogenně se nedoporučuje užívat list déle než 4 – 6 týdnů za rok. Použití květenství (Farfarae flos) je 

pokládáno za rizikové. 

Akutní toxicita 

Člověk: Není významná. 
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Chronická toxicita 

Člověk: Byl popsán případ novorozence s onemocněním jater, venookluzivním onemocněním (VOD). 

Matka v průběhu celého těhotenství pila průduškové čajové směsi, které obsahovaly podbělový list. 

Později se ale ukázalo, že čajové směsi obsahovaly kromě podbělových listů a květů rovněž kořeny a 

listy devětsilu. Byl prokázán obsah 0,6 mg/kg senecioninu. 

Nežádoucí účinky 

Alergické reakce – senzibilizační potenciál je definován jako slabý a vyskytuje se velmi zřídka. Za po-

tencionální alergeny se považují seskviterpenové laktony. V testech (morče) byla zjištěna zkřížená 

reakce, především se Senecio vulgaris. 

 

Hyperici herba (Blaschek a spol. 2009) 

Akutní toxicita 

Člověk: Při použití terapeutických dávek nevýznamná. 

Chronická toxicita 

Viz Vedlejší a nežádoucí účinky. 

Mutagenita 

Reprodukční toxicita 

Člověk: Při použití doporučených terapeutických dávek (resp. dodržení délky používání s ohledem na 

vedlejší a nežádoucí účinky) není významná. 

Vedlejší a nežádoucí účinky 

Hypericin působí po požití a následném ozáření sluncem u světlých typů lidí a zvířat kožní onemocně-

ní zvané hypericismus. 

Zřídka se mohou vyskytnout zažívací obtíže způsobené obsahem tříslovin, méně alergické re-

akce kůže, únava nebo neklid. 

Z výše uvedených důvodů je nutná velká opatrnost při používání nati (květu) třezalky 

v samoléčbě: kromě kožních reakcí může dočasně zlepšovat stav při depresích, následně však zhoršit 

farmakoterapeutickou léčbu. Tyto drogy nesmí být používány dětmi do 12 let, v období těhotenství a 

při kojení. 

Interakce 

Nať třezalky patří mezi jednu z mála volně dostupných léčivých drog, která může navodit významné 

interakce s exogenně podanými léčivy. 

Indukce isoenzymu CYP3A4, 1A2 a 2C9 (cytochromu P 450) vyvolává interakce s léčivými pří-

pravky, které jsou prostřednictvím tohoto isoenzymu metabolizovány. Tyto interakce byla prokázána 

při současném podávání např. indinaviru. 



27 

 

Kumarinová antikoagulancia, cyklosporin, digoxin, perorální kontraceptiva, theofylin, warfa-

rin bývají zrychleně metabolizovány a v důsledku toho dochází ke snížení terapeutického účinnosti 

těchto přípravků. Velmi markantní (a závažná) může být situace v případě hormonálních kontracep-

tiv. 

Při používání SSRI a příbuzných přípravků nebo triptanů dochází ke zvýšení serotoninergního 

účinku a následnému zvýšení nežádoucích účinků. 

 

Leonuri cardiaceae herba (Blaschek a spol. 2009) 

Při doporučeném dávkování nejsou známy žádné vážné vedlejší a nežádoucí účinky, ani toxicita nebo 

mutagenita. 

 

Meliloti herba (Blaschek a spol. 2009) 

Akutní toxicita 

Člověk: Při dávkách nad 4 g drogy/den (resp. odpovídajícímu množství galenické formy) se může ob-

jevit zemdlenost a bolesti hlavy, erozívní gastritida, prodloužení protrombinového času (kumarinové 

látky). 

Chronická toxicita 

Člověk: Nejsou známá žádná rizika při doporučeném dávkování. 

Při užívání velmi vysokých dávek se mohou vyskytnout bolesti hlavy a malátnost. U velmi malého 

počtu, zvláště citlivých pacientů, se při dlouhodobém užívání drogy i v terapeutických dávkách může 

objevit přechodné poškození jater, které však při vysazení opět zmizí (doporučuje se kontrola jater-

ních enzymů). 

 

Paeoniae flos (Blaschek a spol. 2009) 

Při doporučeném dávkování nejsou známy žádné vážné vedlejší a nežádoucí účinky. 

 

Papaveris rhoeados flos (Blaschek a spol. 2009) 

Nejsou známá žádná rizika při doporučeném dávkování. V literatuře byla zaznamenána ojedinělá 

otrava dětí po pozření čerstvé rostliny s květy, která vyvolala zvracení a bolesti břicha. 

 

Pulmonariae herba (Blaschek a spol. 2009) 

Při doporučeném dávkování nejsou známy žádné vážné vedlejší a nežádoucí účinky. 
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Robiniae flos (Blaschek a spol. 2009) 

Na rozdíl od ostatních částí trnovníku nejsou květy jedovaté. Literatura se o žádných toxických reak-

cích nezmiňuje.  

 

Symphyti radix (Blaschek a spol. 2009) 

Vzhledem k obsahu pyrrolizidinových alkaloidů, které mohou působit negativně na jaterní činnost, 

není droga oficiálně používána vnitřně, ale pouze zevně.  

 

Visci albi herba (Blaschek a spol. 2009) 

Akutní toxicita 

Zvíře: Není popisována. 

Člověk: Není popisována. 

Chronická toxicita 

Člověk: Není popisována. 

Mutagenita 

Člověk: Není popisována. 

Vedlejší a nežádoucí účinky 

Mohou se objevit bolesti hlavy, zvýšená teplota, zimnice, hypertenze, hypotenze, bradykardie, 

nauzea, zvracení, průjem , mióza, mydriáza nebo kožní záněty. 

Kontraindikace 

Otoky dolních končetin způsobené nedostatečnou činností srdce a ledvin, přecitlivělost na bílkoviny 

nebo na jmelí, hypertyreóza, zánětlivé či febrilní stavy, chronicky progredující infekce (TBC), nádory 

CNS, těhotenství. 

 

 

3.3.3 Využití rostlinných drog v praxi   

Asperulae herba (Blaschek a spol. 2009) 

Indikace: mírné diuretikum, antiflogistikum, dezinficiens, spasmolytikum, venotonikum. 

V lidovém léčitelství se droga užívá v nálevu, samotná nebo v čajových směsích při nervové předráž-

děnosti, hysterických záchvatech a bolestech hlavy, nespavosti způsobené přepracováním, nepravi-

delné srdeční činnosti a bušení srdce, při menstruačních bolestech nervového původu, jaterních pro-

blémech a žloutence, při žilních onemocněních, hemoroidech. Účinek ve výše popsaných indikacích 

však není experimentálně podložen, proto není ani doporučován. 

Dříve se používala k aromatizaci bylinných koupelí a k aromatizování některých pokrmů, vín a 

likérů (Jirásek a spol. 1986).  
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Calami radix (rhizoma) (Blaschek a spol. 2009) 

Indikace: amarum – aromatikum, stomachikum, diuretikum. 

Vnitřně při nechutenství, poruchách trávení a flatulenci, nejčastěji v čajových směsích nebo jako tink-

tura užívaná po kapkách. V indiánském léčitelství se kořen žvýká nebo se rozemletá droga kouří při 

nachlazení, kašli a celkové slabosti. V Indonésii se užívá usušená práškovaná droga při průjmech. 

V thajském lidovém léčitelství se užívá kořen ve formě prášku, popřípadě silice při zánětlivých one-

mocněních. V Číně se kořen užívá při nepravidelné menstruaci a revmatické artritidě, epilepsii a kož-

ních onemocněních. V polském léčitelství se využívá extrakt, tinktura a silice, ale také vína připravená 

z drogy při žaludečních a ledvinových obtížích. Usušený kořen se také žvýká při bolestech zubů a zá-

nětech dásní. 

Ve veterinární praxi se droga používá ve formě prášku, tinktury nebo nálevu při nechutenství 

a zažívacích obtížích zvířat.  

Používání této drogy jako stomachikum je zřejmé díky obsahu hořčin a silice, všeobecné užití 

je však díky obsahu isoasaronů problematické. Ostatní účinky nejsou vědecky podloženy. 

Zevně je používán extrakt, popř. silice jako přísada do koupelí a mazání dráždicí pokožku, 

součást kloktadel (Bisset a spol. 2001, Brendler 2003, Jirásek a spol. 1986). 

 

Crataegi folium cum flore (Bisset a spol. 2001, Blaschek a spol. 2009) 

Crataegi fructus (Bisset a spol. 2001, Blaschek a spol. 2009) 

Indikace: hypotenzivum, kardiotonikum, sedativum, antisklerotikum. 

Drogy se užívají v nálevu, samotné nebo v čajových směsích, extrakty jsou součástí hromadně vyrá-

běných léčivých přípravků. Používají se při srdeční a oběhové nedostatečnosti (NYHA II), při podpůrné 

léčbě hypertenze, včetně tzv. stařeckého srdce. 

 

Farfarae folium (Blaschek a spol. 2009, Jirásek a spol. 1986) 

Indikace: mucilaginosum, expektorans. 

Droga se používá v nálevu, samotná nebo jako součást průduškových čajových směsí při zánětech 

horních cest dýchacích k lepšímu odkašlávání a k potlačení zánětů. Lidové léčitelství doporučuje navíc 

obklady s výluhem z drogy na záněty žil a obtížně se hojící rány. Čerstvé mokré listy převázané teplým 

obkladem přiložené na klouby postižené revmatismem prý zmírňují bolesti a odstraňují otoky. Droga 

se také dříve používala jako součást cigaret při léčbě astmatu. 

 

Hyperici herba (Bisset a spol. 2001, Blaschek a spol. 2009, Jirásek a spol 1986, Opletal a spol. 1999) 

Indikace: nervinum, antiflogistikum, adstringens, stomachikum, cholagogum. 



30 

 

Terapeutické využití drogy je zaměřeno hlavně na rozmanité choroby nervového původu (lehké a 

středně těžké depresivní stavy, melancholie, nervová vyčerpanost). Dále při poruchách trávení. Zevně 

se používá pro své protizánětlivé účinky k rychlejšímu hojení ran, bércových vředů. 

 

Leonuri cardiaceae herba (Blaschek a spol. 2009, Jirásek a spol.) 

Indikace: mírné kardiotonikum, sedativum, hypotenzivum. 

V lidovém léčitelství se droga využívala k mírnému snížení vysokého krevního tlaku, k léčbě astma, ke 

zmírnění klimakterických obtíží a při léčbě neuróz. Droga je zvláště oblíbená při léčení srdečních cho-

rob v Rusku. 

 

Meliloti herba (Blaschek a spol. 2009) 

Indikace: diuretikum, aromatikum – korigens vůně, zevně k obkladům a koupelím na rány a vředy. 

Vnitřně rovněž jako profylaxe a při terapii symptomů chronické venózní insuficience jako jsou bolesti 

a pocity těžkých nohou, noční křeče, otoky, při podpůrné léčbě tromboflebitid, posttrombotickém 

syndromu, hemoroidech.   

 

Paeoniae flos (Blaschek a spol. 2009, Jirásek a spol.) 

Indikace: korigens vzhledu čajových směsí, barvivo, spasmolytikum. 

Droga se dnes uplatňuje převážně jen jako „krášlící“ nebo barvící součást některých čajových směsí 

rozmanitého použití. Lidového léčitelství však uvádí, že působí při neklidu, bolestech a problémech se 

spaním, dále při poruchách trávení, menstruačního cyklu apod. Tyto účinky však nebyly farmakolo-

gicky potvrzeny. V některých prsních čajových směsích se snad mohou léčebně uplatnit slizové složky 

drogy při léčbě bronchitidy a kašli. Její obecné používání v homeopatii na záněty žil, hemoroidy apod. 

ukazuje na určitou možnost jejího dalšího uplatnění. 

 

Papaveris rhoeados flos (Blaschek a spol. 2009, Jirásek a spol.) 

Indikace: antitusikum, korigens vzhledu čajových směsí, barvivo. 

Využívá se hlavně pro vzhledovou úpravu některých čajových směsí a sirupů, méně jako zdroj přírod-

ního barviva v potravinářství, a to do některých ovocných nebo masových trestí. Tlumivé účinky ob-

sahových látek na dýchací centrum se kdysi částečně využívalo při zánětech horních cest dýchacích. 

V lidovém léčitelství se doporučuje nálev z drogy k výplachům očí při zánětech spojivek nebo jako 

vlasové tonikum. 

 

Pulmonariae herba (Blaschek a spol. 2009, Jirásek a spol. 1986) 

Indikace: mucilaginosum, expektorans, adstringens. 
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Od středověku se používaly k léčení plicních onemocnění převážně rostliny se skvrnitými listy, a to 

pro podobnost se skvrnami na nemocných plicích (odtud i jméno rodu). Soubor účinných látek účin-

kuje expektoračně, hojivě a močopudně. Používá se většinou v kombinaci s jinými léčivými drogami 

při podpůrné léčbě při zánětech horních cest dýchacích, doprovázených úporným kašlem, dále při 

onemocnění trávicího traktu, ledvin a močových cest. Zevně jako přísada do koupele na krvácející 

hemoroidy.  

 

Robiniae flos (Blaschek a spol. 2009, 1986) 

Indikace: stomachikum – aromatikum, korigens. 

Starší literatura uvádí protikřečové působení drogy, ale nověji nebylo toto tvrzení potvrzeno. Droga 

se používá vesměs jen k vzhledové, čichové a chuťové úpravě některých čajových směsí. Ze silice izo-

lovaný nerol se používá v parfumérii. Dříve se droga používala k přibarvování mýdel, vlny a papíru 

nažluto. 

 

Symphyti radix (Blaschek a spol. 2009, Jirásek a spol. 1986) 

Indikace: poruchy okostice a zlomeniny, hematomy, trombózy, záněty svalu, špatně se hojící rány, 

adstringens. 

Dnešní použití je omezené, dříve se však droga hojně doporučovala na obtížně se hojící rány, po-

hmožděniny, dokonce i na zlepšení srůstu zlomenin kostí, dále při poruchách trávení, žaludečních 

vředech, jako mírné projímadlo. Adstringens při paradentóze, faryngitidě, angíně. Zevně jako přísada 

do koupelí na krvácející hemoroidy, bércové vředy, při svalových zánětech. 

 

Visci albi herba (Bisset a spol. 1986, Blaschek a spol. 2009) 

Indikace: antihypertenzivum. 

Podpůrný prostředek k léčbě lehčích forem zvýšeného krevního tlaku (I.–II. stupeň NYHA) a jako pre-

vence vývoje aterosklerózy. Použití polypeptidové frakce pro parenterální léčbu nádorů je stále pro-

blematické. 

 

 

3.4 Stanovení antioxidační aktivity 

3.4.1 Reaktivní formy kyslíku (dusíku) a antioxidanty 

Atom nebo molekula (neutrální či ion) obsahující alespoň jeden orbital s jediným, tedy nepárovým 

elektronem, se nazývá volný radikál. Většina biomolekul nejsou radikály, neboť obsahují orbitaly plně 

obsazené dvěma elektrony (Štípek a spol. 2000). 
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Bylo získáno mnoho dokladů o tom, že v organismu běžně vzniká řada reaktivních forem kys-

líku a reaktivních forem dusíku (při intenzívní fyzické zátěži, metabolizaci potravy, některých závaž-

ných infekčních onemocněních atd.). Tyto látky mají značný fyziologický i patogenetický význam. Část 

z nich jsou volné radikály.  

Mezi volné radikály reaktivních forem kyslíku patří: superoxid (∙O2ˉ), hydroxylový radikál 

(∙OH), peroxyl (∙ROO), alkoxyl (∙RO), hydroxyperoxyl (∙HO2). Volné radikály reaktivních forem dusíku 

jsou: oxid dusnatý (∙NO), oxid dusičitý (∙NO2). 

 

Volný radikál vzniká z „normálních“ molekul trojím způsobem: 

1) Homolytickým štěpením kovalentní (dvouelektrodové) chemické vazby, přičemž každý fragment 

získá jeden nepárový elektron. 

2) Přidáním jednoho elektronu k normální molekule = redukcí. 

3) Ztrátou jednoho elektronu, tj. oxidací. 

 

Tab. 1 Hlavní buněčné cílové struktury pro volné radikály (Štípek a spol. 2000) 

Cíl Poškození Následky 

nenasycené 

mastné kyseliny 

v lipidech 

 ztráta dvojných vazeb 

 tvorba reaktivních metabo-

litů (peroxidů, aldehydy) 

změněná fluidita lipidů, změny v propustnosti 

membrán, vliv na membránově vázané enzymy, 

tvorba chemoatraktivních látek pro mikrofágy 

proteiny  agregace a síťování 

 fragmentace a štěpení 

 modifikace thiolových sku-

pin a aromatických jader 

aminokyselin 

 reakce s hemovým železem 

změny v transportu iontů, vstup Ca2+  do cytoso-

lu, změny v aktivitě enzymů 

DNA  štěpení kruhu deoxyribózy 

 modifikace a poškození 

bází 

 zlomy řetězce 

 křížové vazby řetězců 

mutace, translační chyby, inhibice proteosyntézy 

 

Jde o látky, které pohotově reagují s různými biologickými strukturami – mastnými kyselinami, li-

pidy, aminokyselinami a proteiny, mononukleotidy a nukleovými kyselinami i s řadou nízkomoleku-

lárních metabolitů, koenzymů a jiných součástí živé hmoty. Díky tomu se staly významnými prostřed-
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níky přenosu energie, faktory imunitní ochrany a signálními molekulami buněčné regulace. Za urči-

tých okolností však působí jako toxické látky a jako dezinformační agens, schopné organismu poško-

dit a dokonce ho při dlouhotrvajícím účinku i usmrtit. Reaktivními formami kyslíku a dusíku bývá po-

škozována většina biomolekul (Štípek a spol. 2000). 

 

3.4.2 Antioxidační ochranný systém 

Volné radikály jsou zcela obecným metabolitem v každé buňce a každá buňka musí být vybavena 

prostředky, které ji před těmito reaktivními látkami chrání. Organismus používá tří možných typů 

ochrany. 

1) Nejbezpečnějším způsobem je bránit se tvorbě nadměrného množství reaktivních forem kyslíku a 

dusíku například regulací aktivity enzymů, které je tvoří, nebo vychytáváním tranzitních prvků 

z reaktivních pozic (transferrin, ferritin). 

2) Druhou možností je záchyt a odstranění radikálů, které se již vytvořily. V literatuře se tyto látky 

označují jako vychytávače či zametače (scavengers), lapače (travers) a zhášeče (quenchers). Tyto 

pojmy nejsou založeny na chemickém principu, kterým ochranné látky působí. 

3) Na antioxidační ochraně se podílejí též obecné reparační mechanismy poškozených biomolekul. 

Fosfolipázy odstraňuji poškozené mastné kyseliny z fosfolipidů, oxidačně modifikované proteiny 

se rozkládají proteolyticky a zvláštní reparační enzymy opravují poškozenou DNA (Štípek a spol. 

2000). 

 

3.4.3 Antioxidační terapie 

Porušení rovnováhy mezi vznikem a odstraňováním reaktivních forem kyslíku a dusíku se nazývá oxi-

dační stres. Může být vyvolán nadměrnou produkcí reaktivních forem, nedostatečnou funkcí antioxi-

dačního ochranného systému nebo kombinací obou těchto nedostatků. K nadměrné tvorbě reaktiv-

ních forem kyslíku a dusíku dochází při některých metabolických situacích, při reoxygenaci tkáně po 

ischemii, po příjmu oxidoredukčně aktivních xenobiotik nebo uvolněním železa, mědi atd. Oxidační 

stres je nedílnou součástí řady nemocí a u některých je i primární příčinou chorobného stavu. Při řadě 

chorobných stavů dochází nejen k poklesu kapacity antioxidačních systémů, ale i ke zvýšené tvorbě 

radikálů (Racek 2003, Štípek a spol. 2000). 

Mnoho experimentálních studií in vitro a in vivo prokazuje příznivý vliv antioxidantů 

v různých kombinacích a modelech. Na celém světě proběhlo a stále probíhá mnoho klinických studií 

s antioxidační terapií lidí. Jejich výsledky nejsou jednoznačné nejspíše proto, že oxidační stres je jen 

jedním z dějů probíhajících při těchto onemocněních. Úspěch antioxidační terapie závisí na stupni 

poznání úlohy volných kyslíkových radikálů v patogenezi dané nemoci. 



34 

 

Ochrana organismu proti oxidačnímu poškození je systém, ve kterém antioxidanty a celá jejich 

seskupení vzájemně spolupracují. Funkce jednoho antioxidantu velmi často podmiňuje účinek jiného 

článku soustavy. Terapeutické doplňování složek antioxidační soustavy by se mělo řídit výsledkem 

vyšetření všech složek systému, které mohou s oxidačním stresem souviset. Empirické podání antio-

xidantů může být za zdánlivě stejných okolností někdy prospěšné, jindy škodlivé; domněnka, že vyšší 

množství antioxidačních látek odstraní snáze reaktivní formy kyslíku a dusíku, je už překonána. V řadě 

případů bylo prokázáno, že antioxidanty mohou mít při podání ve vyšší dávce anebo za přítomnosti 

některých dalších látek naopak prooxidační účinky a organismus tak poškozují (β-karoten podávaný 

kuřákům v dávce vyšší než 30 mg/den) (Štípek a spol. 2000). 

 

3.4.4 Stanovení antioxidační aktivity 

Volné radikály, resp. reaktivní formy kyslíku, jsou velmi reaktivní sloučeniny značně rozdílné životnos-

ti a chemických vlastností, jejich přímá detekce je tedy nesnadná. K určení celkové antioxidační aktivi-

ty se proto častěji užívají stabilní radikálové sloučeniny. Antioxidační aktivita může být určena 

v modelových systémech. Jako modelové oxidační systémy jsou k určení antioxidační aktivity alterna-

tivně využívány tyto: 

 Inhibice chemiluminiscence luminolu (5-amino-2,3-dihydro-1,4-ftalazindion) 

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

 Peroxidace methyl-linoleátu 

 Odbarvení β-karotenu 

 Odbarvení ABTS+  radikálu *2,2-azinobis(3-ethylbenzothiazolin-6-sulfonová kyselina)+ 

 Inhibice tvorby thiokyanátu železitého 

 Odbarvení DPPH radikálu (2,2-difenyl-1,1-pikrylhydrazyl) 

Tyto modelové oxidační systémy umožňují snadný screening a porovnání primárních antioxidantů. 

Testy tohoto typu jsou vhodné pro určení celkového antioxidačního účinku vzorku. 

 

3.4.4.1 Stanovení antioxidační aktivity pomocí DPPH radikálu (Paseková a spol. 1999) 

Stanovení antioxidační aktivity sloučeniny či extraktů umožňuje reakce se stabilním radikálem 

(DPPH). Jedná se o velmi stabilní radikál, který může být inaktivován, jen antioxidantem (AH), který je 

donorem atomu vodíku. Redukce DPPH je charakterizována poklesem absorbance při dané vlnové 

délce. Absorpční maximum pro DPPH je při λ = 525 nm. 

Je nutné počítat s tím, že k inaktivaci DPPH radikálu dochází také vlivem světla a působením 

singletového kyslíku. 

DPPH∙ +  AH  → DPPH-H + A∙ 
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Reakce probíhá ve vodně-organickém prostředí (50% ethanolu) i v prostředí organickém 

(benzen, dioxin, metanol, etanol). Probíhá nejlépe bez přídavku pufrů. Doporučované koncentrace 

DPPH se pohybují v rozmezí 1  10ˉ3 až 1  10ˉ5 M, v závislosti na použitých objemech činidla a vzorku 

a charakteru sledovaného vzorku. Antioxidační účinek se vyjadřuje v % poklesu absorbance oproti 

slepému vzorku. 

 

3.4.4.2 Doplňkové metody stanovení antioxidačního potenciálu přírodních látek 

Velmi často je vhodné korelovat antioxidační (zametačovou) aktivitu s výsledky analýzy látek, o kte-

rých je známo, že disponují reálnou antioxidační aktivitou. Jde se o stanovení sumárního obsahu fe-

nolových sloučenin (organické kyseliny, třísloviny, flavonoidy, lignany a další), jejichž hydroxylová 

skupina je schopna disponovat přechodem elektronu. Ke stanovení redukční kapacity těchto látek se 

velmi často využívá reakcí s činidlem podle Folina-Ciocalteua (FCR). 

FCR je směsí fosfowolframové a fosfomolybdenové kyseliny, které v přítomnosti síranu lithné-

ho a bromu poskytují za určitých reakčních podmínek v alkalickém prostředí uhličitanu sodného mod-

ré zbarvení roztoku s fenolovými a polyfenolovými antioxidanty (Singleton a spol. 1999). Hodnota 

absorbance je určována spektrofotometricky při λ = 725 nm. Podstatou tohoto modrého zbarvení je 

komplex s predikovaným složením (PMoW11O40)
4-, který vzniká v důsledku reverzibilní redukce moly-

bdenu (Mo6+ – Mo5+). Proto toto stanovení musí být zajištěno tak, aby činidlo  samovolně neoxidova-

lo (Vinson a spol. 2005). Protože se jedná vždy o stanovení směsi fenolových sloučenin, je nutné pou-

žít určitý standard a kvantitativní hodnotu vyjádřit jako ekvivalent tohoto standardu; obvykle bývá 

k tomuto účelu používána kyselina gallová, mohou však být použity libovolné standardy, které jsou 

běžnými antioxidanty (askorbová kyselina, kvercetin, katechin a další). Metoda je jednoduchá a re-

produkovatelná, není však specifická: FCR reaguje po určité úpravě reakčních podmínek s další řadou 

látek, které jsou schopné podléhat oxido-redukčním procesům, např. s hydroxylaminem, guanidinem, 

thioly, vitaminy, nukleovými bazemi, triosami, aminy, některými aminokyselinami (např. tyrosinem a 

tryptofanem). Lze jej použít i pro stanovení proteinů, např. ČsL 4 uvádí použití činidla pro stanovení 

mukoproteinů v krvi a bílkovin v mozkomíšním moku (ČsL 4 1987). Toto činidlo je jedním 

z nejfrekventovanějších činidel, používáných za standardních podmínek pro stanovení celkového 

obsahu fenolových sloučenin vyjadřovaných v ekvivalentech referenční látky. 
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3.5 Sekvenční injekční analýza 

Sekvenční injekční analýza patří mezi průtokové analytické metody, která umožňuje snadnou auto-

matizaci složitých postupů sériových analýz velkého počtu vzorků, a proto je vhodné ji používat i 

v případě stanovení antioxidační aktivity (Paseková a spol. 1999). 

 

3.5.1 Princip a vlastnosti metody 

Analyt obsažený v roztoku vzorku se reakcí s činidlem převádí na detekovatelný produkt (např. ba-

revný). Měří se vhodná analytická vlastnost produktu (např. absorbance při určité vlnové délce). Vzo-

rek s činidlem se v toku nosného proudu vzájemně mísí a dochází k chemické reakci. V průtokovém 

detektoru je pak reakční produkt měřen, signál je registrován formou píků. Technika SIA pracuje 

s oddělenými měřícími cykly. Cyklus začíná postupným nasátím zóny nosného proudu, vzorku a čini-

dla do jednokanálového systému pomocí vícesytného selekčního ventilu a pístového čerpadla. Ná-

sledně se směr pohybu pístu obrátí, dojde k promísení zóny vzorku a činidla. Cyklus končí doprave-

ním vzniklého produktu do detektoru. Výsledný analytický signál má podobu píku. V podstatě se jed-

ná o záznam koncentračního gradientu reakčního produktu při průchodu jeho zóny detektorem.  

Systém SIA pracuje v cyklu naprogramovaných pohybů pístu čerpadla, které jsou synchroni-

zovány s přepínáním pozic selekčního ventilu. Nutnou podmínkou k dosažení reprodukovatelné dis-

perze jednotlivých zón v SIA systému, a tím také k získání reprodukovatelného koncentračního gradi-

entu reakčního produktu (resp. odpovědi detektoru), je přesná synchronizace a opakovatelnost těch-

to kroků. Nezbytnou součástí systému SIA je tedy vhodný mikroprocesor (nejlépe PC) s příslušným 

programovým vybavením. PC současně řídí kroky měřícího cyklu a současně sbírá, uchovává a vyhod-

nocuje výstupní data. Doby trvání jednoho měřícího cyklu bývá asi 30 sekund. Průtoková rychlost je 

přibližně 1 ml/min. 

 

3.5.2 Uplatnění SIA v praxi 

Výhodou metody SIA je rychlost, jednoduchost a plná automatizace, díky tomu je tato metoda vhod-

ná pro analýzu velké série vzorků (např. rutinní analýza krve, moči, vod, potravin). Umožňuje sledovat 

změny koncentrace důležitých analýz v průběhu různých procesů (např. monitorování hladin léčiv 

nebo jejich metabolitů v tělních tekutinách). 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
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4 Experimentální část 

4.1 Rozpouštědla, chemikálie a činidla 

 

Rozpouštědla 

Ethanol 96% č., denaturovaný 5 % methanolu (EtOH) 

 

Chemikálie 

Argon plynný (Linde) 

Brom č. 

DPPH č. (2,2´-difenyl-1-pikrylhydrazyl) 

Dusík tekutý (Linde) 

Kyselina fosforečná 85% č. 

Kyselina gallová č. 

Kyselina chlorovodíková 36% č. 

Molybdenan sodný č. 

Síran lithný p. a. 

Trolox č. (6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-karboxylová kyselina) 

Uhličitan sodný, č. 

Wolframan sodný č. 

 

Činidla 

Folinovo-Ciocalteuovo činidlo: 50,0 g wolframanu sodného a 12,5 g molybdenanu sodného se rozpus-

tí odděleně celkem ve 350 ml vody, oba roztoky se smíchají a převedou do varné baňky se zábrusem, 

přidá se 25,0 ml 85% kyseliny fosforečné, 50,0 ml 36% kyseliny chlorovodíkové a roztok se vaří pod 

zpětným chladičem po dobu 10 hodin. Po ochlazení na pokojovou teplotu se přidá 75,0 g síranu 

lithného, 25 ml vody, 2 – 3 kapky bromu a směs se mírně vaří bez použití zpětného chladiče 15 minut, 

aby se odstranil přebytek bromu. Po ochlazení byl roztok kvantitativně převeden do odměrné baňky 

na 1000 ml a doplněn vodou po značku. Tekutina byla čirá, intenzívně žlutě zbarvena (ČsL 4 1987). 

 Roztok byl uchováván v hnědých lahvích s dobře těsnicím šroubovým uzávěrem, v chladničce 

při 4 °C. Doba jeho použitelnosti jsou max. 4 měsíce. Před použitím je nutné zkontrolovat jeho barvu; 

nesmí být zbarven do zelena (z tohoto důvodu je vhodné po každém otevření zásobní lahve injekto-

vat do prostoru nad kapalinou před uzavřením plynný dusík). 

Roztok DPPH 0,01mM: roztok činidla byl připraven rozpuštěním 3,90 mg DPPH ve 100 ml 50% etha-

nolu. Doba použitelnosti jsou maximálně 3 dny, je-li uchováván v hnědé, dobře uzavíratelné nádobě 

při 4 °C.  
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4.2 Přístroje 

Analyzátor FIAlab 3000 

Lázeň ultrazvuková Sonorex Super 10P (Bandelin) 

Spectrophotometer Shimadzu UV-1601 

Sušárna Memmert UNB 300 

Váhy digitální analytické ADA 

Vakuová odparka Büchi Rotavapor R-114 

 

4.3 Materiál 

Vzorky 14 taxonů rostlin (resp. rostlinného materiálu, vykupovaného pro pozdější zpracování na léči-

vé drogy) byly zajištěny z níže uvedených lokalit (Tab. 2). Lze oprávněně předpokládat, že vykoupené 

drogy pocházely především z uvedeného geografického pásma. 

 

Tab. 2 Geografické oblasti původu analyzovaných drog 

N – Nepomuk: nachází se 35 km jihovýchodně od Plzně, tedy v okresu Plzeň-jih. Mikroregion 

Nepomucko je součástí krajiny Podbrdska. Je ohraničen lesním pásmem Brd a zahrnuje 

venkovskou krajinu, svažující se k typické rybníkářské oblasti Lnářska a Blatenska. Klima 

mikroregionu patří do mírně teplé oblasti. Roční průměrná teplota je 6 °C do 7 °C. Prů-

měrný roční úhrn srážek se pohybuje od 500 do 600 mm. 

SL – Slatiňany: město leží na rozhraní Železných hor a Polabské tabule, 4 km jižně od okresního 

města Chrudim. Průměrná nadmořská výška je 265 m n. m. Podnebí lze charakterizovat 

jako nadprůměrně teplé s průměrnými srážkovými úhrny. Průměrná teplota je 7 °C. Nej-

teplejší měsíc červenec má teplotu 17,5 °C. Díky poloze na jižním okraji České tabule patří 

k oblastem s vydatnými zásobami podzemních vod.  

STR – Strážnice: nachází se v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji. Město leží mezi Přírodním 

parkem Strážnické Pomoraví (na západ od města) a CHKO Bílé Karpaty. Okolí Strážnice je 

začleněno do teplé klimatické oblasti, průměrná roční teplota 8,9 °C. Průměrný roční úhrn 

srážek se pohybuje kolem 553 mm.  

 

Průměrný vzorek byl získán vždy z 5 přepravních vaků (hmotnost  25 až 50 kg vykoupených rostlin-

ných částí); z každého vaku byl odebrán  1 kg rostlinného materiálu, odběry smíchány, směs roz-

drobněna na velikost částic do 10 mm a trojím čtyřsegmentovým kruhovým dělením bylo získáno 

 500 g suché rostlinné části, která byla rozemleta na velikost částic do 4 mm a až doby zpracování 
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uchovávána v hnědých uzavřených lahvích v množství  50 g při teplotě 4 °C v kontejnerech bez pří-

stupu vlhkosti. 

 

4.4 Stanovení ztráty sušením 

Ztráta sušením byla prováděna ve váženkách o průměru 4 cm a výšce 3 cm, které byly i s víčkem vy-

sušeny za stejných podmínek, za jakých bylo prováděno sušení vzorků drog. Do váženky bylo odváže-

no asi 1 g drogy přesně a obsah sušen při 105 °C po dobu 90 minut. Poté byly váženky si s víčky vlo-

ženy do exsikátoru a ponechány 12 hod. při pokojové teplotě nad perlami oxidu křemičitého. Každý 

vzorek byl měřen dvakrát. Ztráta sušením se vypočítá podle vzorce: 

 

kde: 

y – ztráta sušením (%) 

a – hmotnost navážky před sušením 

b – hmotnost navážky po vysušení 

 

4.5 Příprava sumárních extraktů z drog 

Asi 2,500 g rozdrobněného rostlinného materiálu přesně bylo ve 100ml Erlenmayerově baňce přelito 

25 ml ethanolu a suspenze byla sonikována 30 minut při pokojové teplotě a stupni 10 na ultrazvuko-

vé lázni. Poté byl extrakt slit a postup opakován ještě jednou. Spojené extrakty a promývací tekutiny 

byly zfiltrovány přes malý papírový filtr a odpařeny na vakuové odparce za sníženého tlaku při 40 °C. 

Po vyjmutí z odparky byla baňka s extraktem zahřáta v proudu teplého vzduchu, extrakt byl dokonale 

zhomogenizován skleněnou tyčinkou a sušen 12 hodin ve vakuovém exsikátoru na perlami silikagelu. 

Po vysušení bylo do baňky přidáno malé množství tekutého dusíku, po zmražení byl extrakt rozdrcen, 

adjustován do malých prachovnic a uchováván až do doby zpracování při -22 °C v atmosféře argonu. 

 

4. 6 Stanovení celkové antioxidační kapacity DPPH testem 

Stanovení celkové antioxidační kapacity tímto testem bylo provedeno pomocí metody používané na 

pracovišti katedry farmaceutické botaniky a ekologie FaF v Hradci Králové (Polášek a spol. 2004). 

Zásobní roztok každého extraktu byl připraven rozpuštěním 4,0 mg extraktu ve 4 ml 50% ethanolu 

(v/v; sonikace při stupni 10, 10 min.). Z tohoto zásobního roztoku byly připraveny koncentrace 1,0; 

0,5; 0,25 a 0,01 mg extraktu a tento objem byl doplněn vždy 50% ethanolem na 1,0 ml. Všechna roz-

pouštědla a roztoky byly bezprostředně před analýzou odplyněny v sonikátoru po dobu 10 min. 
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V průběhu reakce dochází ke snížení intenzity fialového zbarvení roztoku DPPH v důsledku 

„zhášení“ volných radikálů. Snížení absorbance je měřeno při λ = 525 nm a je závislé na koncentraci 

antioxidantu v měřeném roztoku. Inhibice DPPH v procentech byla vypočtena podle následujícího 

vzorce: 

 

%QDPPH = (1 – Ax/A0)  100 

kde 

A0 je výška píku srovnávacího vzorku (nosný proud) 

Ax je výška píku po přidání extraktu do nosného proudu s činidlem 

 

Každý vzorek byl měřen třikrát; v případě významné odchylky ( 5 %) byla hodnota vyloučena 

a provedeno nové měření. 

Zhášecí aktivita vzorku byla vyjádřena v hodnotách EC50 (mg/ml), která představuje množství 

vzorku nutného ke snížení absorbance roztoku na 50 %. Jako standard pro porovnání antioxidační 

aktivity byl použit Trolox. 

 Statistické vyhodnocení bylo provedeno programem GraphPadPrism 5.02 Statistical Software 

(GraphPad, USA). 

 

4.7 Stanovení celkové redukční kapacity činidlem podle Folina-Ciocalteua 

Celková redukční kapacita, resp. celkový obsah fenolových látek byla stanovena publikovanou meto-

dou (Singleton a spol. 1999) a nalezené hodnoty vyjádřeny jako ekvivalenty kyseliny gallové. 

 Pro přípravu kalibrační křivky bylo použito 0,25 ml ethanolového roztoku kyseliny gallové a to 

v rozmezí koncentrací 0,025 – 0,25 mg/ml kyseliny gallové. Bylo přidáno 1,25 ml činidla podle Folina-

Ciocalteua předem 10 zředěného vodou a 1,0 ml 7,5% roztoku uhličitanu sodného. Absorbance byla 

měřena po 30 minutách stání při pokojové teplotě a λ = 765 nm za použití sepktrofotometru Shimad-

zu. 

 0,25 ml ethanolového roztoku vysušených extraktů z drog (koncentrace 1,0 mg/ml) bylo 

zpracováno stejným způsobem, jak je uvedeno výše v případě zhotovení kalibrační křivky. 

Každý vzorek byl měřen třikrát; v případě významné odchylky ( 5 %) byla hodnota vyloučena 

a provedeno nové měření. 

 Celkový obsah fenolových látek byl odečten z kalibrační křivky za použití software uvedeného 

spektrofotometru (UV Probe Software) a vyjádřen jako ekvivalent gallové kyseliny v miligramech 

(GAE/mg). 



42 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 VÝSLEDKY 
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Ztráta sušením 

Tab. 3 Hodnoty ztráty sušením 

č. 
vz. 

název označení 
1. měření 2. měření 

průměr navážka 
 (g) 

výsledek 
SZ 

navážka 
(g) 

výsledek 
SZ 

1 Srdečníková nať 1N 1,1534 8,0024 1,0063 8,1124 8,0574 

2 Srdečníková nať 2 SL 1,0002 8,0384 1,0030 8,3051 8,1717 

3 Srdečníková nať 3 STR 1,0004 9,8860 1,0001 9,9890 9,9375 

4 Mařinková nať 4 N 0,5004 8,8929 0,5004 8,6930 8,7930 

5 Mařinková nať 5 SL 1,0005 9,1054 1,0005 8,7956 8,9505 

6 Mařinková nať 6 STR 1,0003 9,6171 1,0003 9,5471 9,5821 

7 Hlohový list s květem 7 N 1,0000 9,5600 1,0002 9,3881 94741 

8 Hlohový list s květem 8 SL 1,0004 6,8673 1,0004 6,8673 6,8673 

9 Hlohový list s květem 9 STR 1,0002 9,5081 0,9999 9,8304 9,6692 

10 Podbělový list 10 N 1,0001 7,6592 1,0002 7,8484 7,7538 

11 Podbělový list 11 SL 1,0003 7,5777 1,0004 7,4970 7,5374 

12 Podbělový list 12 STR 1,0007 8,1543 1,0005 8,0760 8,1151 

13 Květ máku vlčího 13 N 0,5168 9,4234 0,5230 8,9293 9,1763 

14 Květ máku vlčího 14 SL 0,5170 8,9555 0,5073 9,3633 9,1594 

15 Květ máku vlčího 15 STR 0,5001 9,8562 0,5026 10,0279 9,9420 

16 Pivoňkový květ 16 N 1,0003 9,3872 1,0002 9,2781 9,3327 

17 Pivoňkový květ 17 SL 1,0005 7,6562 1,0005 7,6162 7,6362 

18 Pivoňkový květ 18 STR 1,0003 8,5674 1,0001 8,5891 8,5783 

19 Plicníková nať 19 N 1,0001 9,4191 1,0008 9,6023 9,5107 

20 Plicníková nať 20 SL 1,0008 7,5440 1,0007 6,3855 6,9647 

21 Plicníková nať 21 STR 1,0000 8,6800 1,0005 8,7156 8,6978 

22 Akátový květ 22 N 1,0004 10,1659 0,9997 10,3231 10,2445 

23 Akátový květ 23 SL 0,9999 8,8709 1,0007 8,9737 8,9223 

24 Akátový květ 24 STR 0,9999 9,7210 1,0004 9,9960 9,8585 

25 Kostivalový kořen 25 N 1,0002 10,9478 1,0001 11,0689 11,0084 

26 Kostivalový kořen 26 SL 1,0005 9,9350 1,0001 10,0590 9,9970 

27 Kostivalový kořen 27 STR 1,0001 10,0690 1,0001 10,1090 10,0890 

28 Komonicová nať 28 N 1,0001 6,9293 1,0079 7,6396 7,2845 

29 Komonicová nať 29 SL 1,0005 8,1759 1,0003 8,2075 8,1917 

30 Komonicová nať 30 STR 1,0001 7,5992 0,9998 7,4715 7,5354 

31 Třezalková nať 31 N 1,0002 9,1782 1,0008 9,3125 9,2454 

32 Třezalková nať 32 SL 1,0008 8,1335 1,0004 8,2367 8,1851 

33 Třezalková nať 33 STR 1,0008 8,4233 1,0004 8,5766 8,4999 

34 Puškvorcový kořen 34 N 1,0000 8,1100 0,9997 8,1825 8,1462 

35 Puškvorcový kořen 35 SL 1,0002 9,7481 1,0002 10,4279 10,0880 

36 Puškvorcový kořen 36 STR 1,0004 10,1659 0,9980 10,4609 10,3134 
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Tab. 3 Hodnoty ztráty sušením – pokračování 

č. 
vz. 

název označení 
1. měření 2. měření 

průměr navážka 
 (g) 

Výsledek 
SZ 

navážka 
(g) 

výsledek 
SZ 

37 Nať jmelí 37 N 1,0001 5,1095 0,9999 8,2708 6,6902 

38 Nať jmelí 38 SL 0,9999 6,8707 1,0001 6,6793 6,7750 

39 Nať jmelí 39 STR 1,0009 6,5441 1,0003 6,5680 6,5561 

40 Hlohový plod 40 N 1,0003 10,9367 1,0005 10,8046 10,8707 

41 Hlohový plod 41 SL 0,9999 9,2009 1,0006 9,3744 9,2876 

42 Hlohový plod 42 STR 1,0001 10,4190 1,0007 10,3827 10,4008 

N = Nepomuk, SL = Slatiňany, STR = Strážnice 

5.2 Výtěžnost extraktů 

Tab. 4 Extraktivní látky – výtěžky 

č. 
vz. 

Název označení 
navážka 

(g) 
výtěžek extraktu 

           (g)                          (%)* 

1 Srdečníková nať 1N 2,5001 0,1075 4,6766 

2 Srdečníková nať 2 SL 2,4998 0,0827 3,6027 

3 Srdečníková nať 3 STR 2,5002 0,1086 4,8229 

4 Mařinková nať 4 N 2,5004 0,0833 3,6526 

5 Mařinková nať 5 SL 2,5000 0,1126 4,9468 

6 Mařinková nať 6 STR 2,5001 0,0784 3,4682 

7 Hlohový list s květem 7 N 2,5001 0,2056 9,0843 

8 Hlohový list s květem 8 SL 2,5003 0,2413 10,3625 

9 Hlohový list s květem 9 STR 2,5002 0,3146 13,9229 

10 Podbělový list 10 N 2,5001 0,1128 4,8911 

11 Podbělový list 11 SL 2,5002 0,1088 4,7064 

12 Podbělový list 12 STR 2,5004 0,1088 4,7356 

13 Květ máku vlčího 13 N 2,5001 0,3599 15,8499 

14 Květ máku vlčího 14 SL 2,4997 0,3795 16,7126 

15 Květ máku vlčího 15 STR 2,4998 0,3208 14,2497 

16 Pivoňkový květ 16 N 2,5001 0,5692 25,1106 

17 Pivoňkový květ 17 SL 2,5003 0,5796 25,0977 

18 Pivoňkový květ 18 STR 2,4998 0,4952 21,6684 

19 Plicníková nať 19 N 2,4998 0,0675 2,9840 

20 Plicníková nať 20 SL 2,5003 0,0561 2,4117 

21 Plicníková nať 21 STR 2,5004 0,0578 2,5318 

22 Akátový květ 22 N 2,5002 0,2765 12,3214 

23 Akátový květ 23 SL 2,5002 0,1649 7,2416 

24 Akátový květ 24 STR 2,5000 0,2685 11,9146 

25 Kostivalový kořen 25 N 2,5002 0,0664 2,9843 

26 Kostivalový kořen 26 SL 2,4999 0,0916 4,0711 

27 Kostivalový kořen 27 STR 2,5000 0,0341 1,5171 

28 Nať komonice lékařské 28 N 2,5004 0,1295 5,5861 

29 Nať komonice lékařské 29 SL 2,5002 0,1974 8,5998 

30 Nať komonice lékařské 30 STR 2,5003 0,1588 6,8688 
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Tab. 4   Extraktivní látky – výtěžky – pokračování 

č. 
vzorku 

název označení 
navážka 

(g) 
výtěžek extraktu 

           (g)                          (%)* 

31 Třezalková nať 31 N 2,5002 0,3732 16,4474 

32 Třezalková nať 32 SL 2,5002 0,3592 15,6476 

33 Třezalková nať 33 STR 2,5004 0,4590 20,0623 

34 Puškvorcový kořen 34 N 2,5003 0,2004 8,7259 

35 Puškvorcový kořen 35 SL 2,5004 0,3599 16,0086 

36 Puškvorcový kořen 36 STR 2,4997 0,3841 17,1328 

37 Nať jmelí 37 N 2,4998 0,3025 12,9686 

38 Nať jmelí 38 SL 2,5002 0,2954 12,6737 

39 Nať jmelí 39 STR 2,5001 0,3475 14,8746 

40 Hlohový plod 40 N 2,5003 0,2481 11,1330 

41 Hlohový plod 41 SL 2,5003 0,3498 15,4227 

42 Hlohový plod 42 STR 2,4993 0,3644 16,2726 

   *   stanoveno na průměrnou hodnotu sušiny, výsledek 3 měření 

 

5.3 Celková antioxidační kapacita (DPPH test) 

Tab. 5 Souhrnná tabulka hodnot EC50 v DPPH testu 

název označení 
EC50 

(mg/ml) 
název označení 

EC50 
(mg/ml) 

Srdečníková nať 1N  1 Akátový květ 22 N  1 

Srdečníková nať 2 SL  1 Akátový květ 23 SL  1 

Srdečníková nať 3 STR  1 Akátový květ 24 STR  1 

Mařinková nať 4 N  1  Kostivalový kořen 25 N  1 

Mařinková nať 5 SL  1 Kostivalový kořen 26 SL  1 

Mařinková nať 6 STR  1 Kostivalový kořen 27 STR  1 

Hlohový list s květem 7 N  1 Nať komonice lékařské 28 N  1 

Hlohový list s květem 8 SL 0,801 Nať komonice lékařské 29 SL  1 

Hlohový list s květem 9 STR 0,599 Nať komonice lékařské 30 STR  1 

Podbělový list 10 N 0,045 Třezalková nať 31 N  1 

Podbělový list 11 SL 0,028 Třezalková nať 32 SL  1 

Podbělový list 12 STR 0,040 Třezalková nať 33 STR  1 

Květ máku vlčího 13 N  1 Puškvorcový kořen 34 N  1 

Květ máku vlčího 14 SL  1 Puškvorcový kořen 35 SL  1 

Květ máku vlčího 15 STR  1 Puškvorcový kořen 36 STR  1 

Pivoňkový květ 16 N 0,021 Nať jmelí 37 N  1 

Pivoňkový květ 17 SL 0,022 Nať jmelí 38 SL  1 

Pivoňkový květ 18 STR 0,021 Nať jmelí 39 STR  1 

Plicníková nať 19 N  1 Hlohový plod 40 N  1 

Plicníková nať 20 SL  1 Hlohový plod 41 SL  1 

Plicníková nať 21 STR  1 Hlohový plod 42 STR  1 
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5.4 Celková redukční kapacita (fenolové sloučeniny) 

 

Tab. 6   Celkový obsah fenolových sloučenin (GAE/mg)* 

vzorek č. vz. 1 2 3 průměr ± SO 

Srdečníková nať 1N 0,024 0,027 0,028 0,026333 ± 0,0017 

Srdečníková nať 2SL 0,042 0,043 0,044 0,0430 ± 0,000816 

Srdečníková nať 3STR 0,035 0,038 0,038 0,0370 ± 0,001414 

Mařinková nať 4N 0,066 0,071 0,070 0,0690 ± 0,00216 

Mařinková nať 5SL 0,050 0,054 0,053 0,052333 ± 0,0017 

Mařinková nať 6STR 0,041 0,045 0,046 0,0440 ± 0,00216 

Hlohový list s květem 7N 0,063 0,070 0,070 0,067667 ± 0,0033 

Hlohový list s květem 8SL 0,090 0,094 0,096 0,093333 ± 0,002494 

Hlohový list s květem 9STR 0,070 0,074 0,072 0,0720 ± 0,001633 

Podbělový list 10N 0,091 0,095 0,097 0,094333 ± 0,002494 

Podbělový list 11SL 0,176 0,190 0,191 0,185667 ± 0,006848 

Podbělový list 12STR 0,166 0,179 0,181 0,175333 ± 0,00665 

Květ máku vlčího 13N 0,016 0,016 0,019 0,0170 ± 0,001414 

Květ máku vlčího 14SL 0,018 0,019 0,019 0,018667 ± 0,000471 

Květ máku vlčího 15STR 0,015 0,015 0,016 0,015333 ± 0,000471 

Pivoňkový květ 16N 0,245 0,251 0,254 0,2500 ± 0,003742 

Pivoňkový květ 17SL 0,208 0,216 0,216 0,213333 ± 0,003771 

Pivoňkový květ 18STR 0,248 0,253 0,260 0,253667 ± 0,004922 

Plicníková nať 19N 0,035 0,037 0,039 0,0370 ± 0,001633 

Plicníková nať 20SL 0,068 0,071 0,072 0,070333 ± 0,0017 

Plicníková nať 21STR 0,050 0,054 0,055 0,0530 ± 0,00216 

Akátový květ 22N 0,010 0,011 0,011 0,010667 ± 0,000471 

Akátový květ 23SL 0,036 0,038 0,039 0,037667 ± 0,001247 

Akátový květ 24STR 0,034 0,034 0,032 0,033333 ± 0,000943 

Kostivalový kořen 25N 0,032 0,037 0,038 0,035667 ± 0,002625 

Kostivalový kořen 26SL 0,030 0,031 0,030 0,030333 ± 0,000471 

Kostivalový kořen 27STR 0,020 0,023 0,023 0,0220 ± 0,001414 

Komonicová nať 28N 0,053 0,058 0,058 0,056333 ± 0,002357 

Komonicová nať 29SL 0,032 0,033 0,034 0,033000 ± 0,000816 

Komonicová nať 30STR 0,034 0,036 0,036 0,035333 ± 0,000943 

Třezalková nať 31N 0,124 0,128 0,129 0,127 ± 0,00216 

Třezalková nať 32SL 0,135 0,144 0,143 0,140667 ± 0,004028 

Třezalková nať 33STR 0,099 0,099 0,094 0,097333 ± 0,002357 

*   mg gallové kyseliny na 1 mg sušiny extraktu 
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Tab. 6    Celkový obsah fenolových sloučenin (GAE/mg) – pokračování 

vzorek č. vz. 1 2 3 průměr ± SO 

Puškvorcový kořen 34N 0,034 0,037 0,038 0,036333 ± 0,00170 

Puškvorcový kořen 35SL 0,036 0,037 0,037 0,036667 ± 0,000471 

Puškvorcový kořen 36STR 0,034 0,034 0,032 0,033333 ± 0,000943 

Nať jmelí 37N 0,017 0,019 0,002 0,018667 ± 0,001247 

Nať jmelí 38SL 0,035 0,032 0,032 0,0330 ± 0,001414 

Nať jmelí 39STR 0,032 0,033 0,034 0,0330 ± 0,000816 

Hlohový plod 40N 0,013 0,013 0,013 0,0130 ± 0 

Hlohový plod 41SL 0,017 0,015 0,016 0,0160 ± 0,000816 

Hlohový plod 42STR 0,002 0,003 0,002 0,002333 ± 0,000471 

*   mg gallové kyseliny na 1 mg sušiny extraktu 

 

 

5.5 Korelace hodnot antioxidační aktivity a obsahu fenolových látek 

 

 

Graf 1 Závislost antioxidační aktivity na celkovém obsahu fenolových látek 

 

Graf 1 uvádí závislost mezi antioxidační aktivitou vyjádřenou poklesem absorbance v DPPH testu  

při koncentraci 0,5 mg extraktu/ml roztoku (osa x) a obsahem fenolových látek stanovených Folina-

Ciocaulteua činidlem jako ekvivalent kyseliny gallové, tj. miligramy této kyseliny odpovídající 1 mg 

suchého extraktu (osa y). 
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6   DISKUSE 

Už dlouhou dobu je známo, že oxidační stres hraje významnou roli v patogenezi řady významných 

civilizačních chorob (Denisov a spol. 2005, Eberhardt 2000). Svědčí o tom velké množství publikací a 

kvalitních monografií, např. za posledních 25 let bylo věnováno přírodním antioxidantům (včetně 

antioxidačních vitaminů) 2450 prací. V tomto počtu nejsou zahrnuty přehledové studie (500), a knihy, 

kterých bylo publikováno zhruba 150. Zdá se proto velmi efektivní podávat netoxické látky 

s antioxidačním potenciálem ke zmírnění projevů některých civilizačních onemocnění, jako jsou neu-

rodegenerativní choroby (Kelsey a spol. 2010, Luo 2005), onemocnění srdce a cév (Gaziano a spol. 

1995) a zánětlivé procesy (Sikora a spol. 2010). Antioxidačním látkám využitelným v prevenci a terapii 

chorob je tedy věnována velká pozornost (Garewal 1997). Ačkoliv hrají stále primární roli přirozené 

antioxidanty jako jsou především vitamin C (Packer 1997), vitamin E (Packer 2003) a karotenoidy 

(Krinski a spol. 2004), jsou stále hledány nové zdroje rostlinných látek s výraznou antioxidační aktivi-

tou, které by byly prakticky využitelné (Gupta 2010, Larson 1997). Velký význam mohou mít tyto pří-

rodní látky v potravinách, případně jako doplňky stravy (Ho a spol. 2008, Madhavi a spol. 1995, Zhao 

2007). Dosud však nebyly nalezeny nějaké účinnější a bezpečnější antioxidanty, které by mohly kon-

kurovat dlouho známým, přirozeným antioxidačním vitaminům. 

 Náplní této práce však nebylo hledání nových a perspektivních antioxidačních látek, ale stě-

žejním úkolem bylo zjistit (u vzorků sušených rostlin získaných z výkupu ze tří geograficky odlišných 

lokalit) odpověď na následující otázky: 

1) zda při terapeutickém použití některých potenciálně toxických léčivých drog mohou být tlumeny 

negativní účinky některých sekundárních metabolitů, které mají schopnost vytvářet reaktivní 

formy kyslíku, dalšími sekundárními metabolity, které působí antioxidačně, 

2) anebo zda obsahové látky některých z těchto nyní už opomíjených rostlin mohou působit příznivě 

antioxidačně. 

Ke sledování byly použity následující rostlinné taxony: 

Léčivá droga Důvod sledování 

Kostivalový kořen potenciálně toxický; obsahuje pyrrolizidinové alkaloidy, často je použí-

ván v lidovém léčitelství především externě, může být však také použí-

ván vnitřně 

Puškvorcový kořen potenciálně toxický; v současnosti by sice neměl obsahovat kancerogen-

ní asarony, je však používán v lidovém léčitelství a u rostlin z přirozených 

sběrů nebývá přesná analýza 

Akátový květ potenciálně toxický, i když by neměl obsahovat toxické proteinové látky; 

jedná se spíše o drogu obsoletní 
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Pivoňkový květ uváděn jako potenciálně toxický, ačkoliv pro to neexistují žádné statistic-

ky významné údaje. Jedná se spíše o drogu obsoletní, resp. používanou 

pouze k barvení čajových směsí 

Květ máku vlčího  uváděn jako potenciálně toxický, ačkoliv pro to neexistují žádné statistic-

ky významné údaje. Případně obsažené isochinolinové alkaloidy nemají 

významnou toxicitu. 

Hlohový list s květem 

Hlohový plod 

netoxický; není však doporučován k širokému použití, protože případné 

samoléčení by mohlo zastínit závažné kardiovaskulární onemocnění. 

Plicníková nať uváděn jako potenciálně toxický z důvodu obsahu pyrrolizidinových alka-

loidů. V současnosti spíše u nás obsoletní. 

Podbělový list uváděn jako potenciálně toxický z důvodu obsahu pyrrolizidinových alka-

loidů. Dříve oblíbená léčivá droga. 

Nať jmelí uváděna jako potenciálně toxická; z důvodu obsahu viskotoxinu není 

doporučována k širšímu použití. 

Komonicová nať uváděna jako potenciálně toxická z důvodu obsahu kumarinů; vyšší pří-

jem a některá současně podávaná exogenní léčiva mohou navodit lékové 

reakce. 

Mařinková nať uváděna jako potenciálně toxická; obsah kumarinů může způsobit zdra-

votní problémy. V současné době spíše obsoletní rostlina. 

Srdečníková nať netoxická; její obsahové látky dosud nevyřešeny (dříve uváděné kardio-

tonické glykosidy nebyly dosud jednoznačně potvrzeny); nevhodná 

k samoléčení. 

Třezalková nať potenciálně toxická; možnost navození fotoalergické reakce. Z důvodu 

obsahu neurotropně působících látek a možných interakcí s léčivy není 

vhodná pro nekontrolované a široké použití. 

 

 V první fázi byla stanovena antioxidační aktivita DPPH testem (hodnoty EC50, Tab. 5) a ná-

sledně celková redukční kapacita barevnou reakcí s FCR (vyjádřená ekvivalentem gallové kyseliny na 1 

mg extraktu, Tab. 6). Tato celková redukční kapacita je pokládána za ukazatele obsahu fenolových 

látek. Použití obou činidel a jejich reaktivita je dostatečně známa (ČsL 4 1987, Polášek a spol. 2004, 

Singleton a spol. 1999) a není zde potřebné jej znova objasňovat. Při stanovení bylo velmi vhodně 

využito přístrojové vybavení pro průtokovou injekční analýzu (FIA) umožňující rychlé provedení ana-

lýz a zároveň úsporu objemu vzorků analytu a množství používaných činidel. 
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 Při stanovení typu trendu průběhu a regrese byly použity hodnoty antioxidační kapacity 

(DPPH) všech vzorků drog při koncentraci 0,5 mg/ml extraktu; tato koncentrace byla zvolena  

z důvodu nejnižších výkyvů (nízké koncentrace např. 0,1 mg/ml jevily větší rozptyl hodnot, u vyšších 

koncentrací, např. 1 mg/ml byla absorbance už v oblasti, která není vhodná pro výpočet, případně se 

v některých vzorcích vytvořil zákal). Pro stanovení redukční kapacity (FCR) byly použity rovněž hodno-

ty všech vzorků. Výsledkem je zjištění lineární závislosti (Excell Microsoft Office 2010) s přímkou a 

regresním koeficientem R2=0,7825. Z těchto výsledků vyplývá, že antioxidační kapacita je 

v převažující míře odrazem obsahu fenolových sloučenin v extraktech. Při těchto zjištěních byla anti-

oxidační kapacita vztažena na suchý extrakt bez ohledu na to, kolik jej bylo při pokusu získáno: na-

vážka každého vzorku drogy byla totiž prakticky stejná (2,5 g), a proto jsou tyto hodnoty srovnatelné. 

 Výsledky stanovení antioxidační kapacity DPPH ukázaly, že hodnota EC50 je u převážné části 

drog ze souboru vyšší než 1 mg/ml. Nejnižší hodnoty – a dokonce relativně vyrovnané – byly nalezeny 

překvapivě u květu pivoňky a je tedy zřejmé, že tato droga je z antioxidačního hlediska prakticky nej-

účinnější. Tyto výsledky však není možné porovnat s literárními údaji: v literatuře existuje  

v současnosti 13 údajů týkajících se antioxidační aktivity extraktů z květů pivoněk, jedná se však  

o práce čínské a korejské, které se nezabývají druhem Paeonia officinalis, ale Paeonia suffruticosa a 

Paeonia lactiflora, což jsou z hlediska léčivých drog zcela neporovnatelné subjekty. 

 Druhou drogou s vysokým antioxidačním potenciálem je podbělový list. Z literatury je znám 

obsah polysacharidů, pyrrolizidinových alkaloidů (senecionin, tussilagin, senkirkin), triterpenů, stero-

lů a tříslovin bez udání struktury (5 %), také volné gallové kyseliny (Blaschek a spol. 2009). Tyto tříslo-

viny jsou s největší pravděpodobností nositelem hlavního antioxidačního účinku. Existují sice zprávy o 

důkazu flavonoidů (hyperosid, rutin) v této lékopisné droze (Slepetys 1978, Slepetys 1979, Stahl a 

spol. 1982), jsou však lokální a neuvádějí konkrétní sloučeniny. Právě v případě této drogy by však 

byla antioxidační aktivita velmi zajímavá. Pyrrolizidinové alkaloidy senecionin a senkirkin mohou vy-

kázat hepatotoxicitu a kancerogenitu: N-oxidy degradované v trávicím traktu na volné terciární baze 

přecházejí do jater, kde v průběhu metabolismu dochází ke tvorbě vysoce reaktivních elektrofilních 

pyrrolových derivátů zodpovědných za vysokou toxicitu (Jahodář 2004). Netoxické chemoprotektivní 

flavonoidy by se mohly na ochranném účinku při používání této drogy pozitivně uplatnit. O flavono-

idním profilu však není dosud nic bližšího známo. Je-li antioxidační aktivita způsobena pouze tříslovi-

nami, pak je málo pravděpodobné, že by se mohly chemoprotektivně projevit. O těchto tříslovin není 

totiž z literatury nic bližšího známo. 

 V případě nati plicníku a kostivalového kořene je hodnota EC50 vyšší než 1 mg/ml. Použitý 

model antioxidační aktivity neumožňuje určit blíže tuto hodnotu. Je možné přihlédnou k výsledkům 

FCR: u nati plicníku se hodnota fenolových sloučenin pohybuje  0,05 GAE/mg a u kořene kostivalu  

0,03 GAE/mg extraktu. Tyto hodnoty jsou srovnatelné s ostatními drogami, u nichž jsou hodnoty EC50 
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vyšší než 1 mg/ml v DPPH testu. Lze tedy předpokládat, že pokud vzniknou v játrech po použití těchto 

drog z pyrrolizidinových alkaloidů reaktivní metabolity, bude jejich účinek jen velmi mále eliminován 

vlivem případně přítomných fenolových sloučenin. 

 U všech ostatních drog byly nalezeny hodnoty EC50 prakticky vyšší než 1 mg/ml. Nepředpo-

kládá se, že by u těchto drog bylo žádoucí, aby určité spektrum jejich obsahových látek navozoval 

také antioxidační (chemoprotektivní) aktivitu snad jen s výjimkou nati jmelí. Viskotoxiny jsou do velké 

míry rezistentní vůči zvýšené teplotě a proteasám (přecházejí tedy při přípravě nálevu do vodného 

roztoku a v zažívacím ústrojí se enzymově destruují jen z malé části). Protože inhibují syntézu DNA, 

působí hepatotoxicky a poškozují enterocyty (Jahodář 2004). Lze tedy předpokládat tvorbu reaktiv-

ních forem kyslíku (ROS) i v případě této drogy a chemoprotektivní (antioxidační) účinek se může jevit 

jako žádoucí. Obsah aktivních fenolových sloučenin je  0,028 GAE/mg extraktu, což je hodnota níz-

ká, která může případnou zvýšenou tvorbu ROS ovlivnit jen málo.  

 Výjimku z předpokládaného výsledku tvoří tři drogy: hlohový list s květem, hlohový plod a 

třezalková nať. Hodnoty EC50 u hlohového listu s květem mají velký rozptyl (7N  1; 8SL: 0,801 mg/ml 

a 9STR: 0,599 mg/ml), byla zde však naměřena konkrétní hodnota, zatímco v případě plodů je hodno-

ta EC50  1 mg/ml. Tyto hodnoty jsou pochopitelné: lékopisná droga listů s květy má obsahovat mi-

nimálně 1,5 % flavonoidů, počítáno jak hyperosid, zatímco plodová droga má mít nejméně „1,0 % 

kyanidinů, vyjádřeno jako kyanidin-chlorid“ (ČL 2009). Tímto velmi zavádějícím a nepřesným překla-

dem se rozumí patrně celkové procyanidiny zahrnující případně monomery (katechin a epikatechin) a 

oligomerní procyanidiny. V případě této hlohové drogy však bývá uváděn obsah fenolových sloučenin 

podstatně vyšší: 0,044 – 0,15 % flavonoidů, 1,9 % celkových procyanidinů (0,4 – 2,5 % oligomerních 

procyanidinů). Hodnoty fenolových látek jsou v případě fenolových látek poměrně značně rozdílné 

(tab. 6): v plodech je zhruba 8 méně fenolových látek než v listech s květy, ačkoliv je podle literatury 

obsah vlastních fenolových sloučenin – flavonolů – relativně velmi vysoký. Svědčí to patrně o ne-

vhodné přípravě plodové drogy. 

 Překvapující výsledek je však v případě třezalkové nati: EC50  1 mg/ml, hodnota celkových 

fenolových látek (FCR) je 0,125 GAE/mg. Lékopisně není sice celkový obsah fenolových sloučenin 

(flavonoidů) taxativně určen, je deklarováno pouze 0,08 % hypericinů (počítáno jako hypericin)  

(ČL 2009), údaje v literatuře však hovoří o 2 – 4 % flavonoidů (HPLC), 0,1 – 0,15 % naftodianthronů 

(hypericinů) a 2 – 4 % floroglucinových derivátů (hyperforin, adhyperforin). Z těchto údajů je pak 

nutné konstatovat, že nalezené hodnoty fenolových látek, jak je zde uváděno, jsou skutečně nízké. 

Zde se naskýtá možné vysvětlení – nevhodná doba sběru nati. 
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 Zatímco sušina všech drog významně nekolísá a pohybuje se v rozmezí  8 – 11 %, výtěžek 

extraktů (extraktivní látky) kolísá podle provenience. Příčinou mohou být odlišné geografické (klima-

tické) podmínky sběrných lokalit,  jiná doba sběru či skladování .  

 Závěrem lze shrnout, že většina druhů sušených rostlin, které byly použity pro analýzu, a to 

prakticky bez ohledu na výkupní místo, obsahuje menší množství fenolových látek, které jsou nositeli 

antioxidační aktivity, než bylo podle literárních údajů očekáváno. Potenciálně toxické drogy, které 

mohou v organismu uplatňovat svůj nežádoucí účinek tvorbou reaktivních nestabilizovaných molekul 

– plicníková nať, kostivalový kořen – neobsahují podle nalezených výsledků dostatečné množství 

antioxidačních (chemoprotektivních) látek, které by se mohly podílet na ochranném účinku před vli-

vem těchto xenobiotik. Jedinou výjimkou z těchto drog obsahujících pyrrolizidinové alkaloidy byly 

podbělové listy: zdá se však, že antioxidační aktivita je v tomto případě navozena přítomností tříslo-

vin (v literatuře blíže nedefinovaných), a je proto z praktického hlediska ochrany jaterní tkáně nevyu-

žitelná. Z provedených analýz vyplývá, že v případě rostlinných částí, u kterých je v literatuře popiso-

ván vysoký obsah antioxidačně působících fenolových sloučenin (flavonoidy a flavanoidy, volné hyd-

roxyaromatické kyseliny, naftodianthrony, floroglucinolové deriváty, lignany) nebyly tyto údaje po-

tvrzeny: hlohový list s květem, hlohový plod, třezalková nať, akátový květ a nať jmelí vykázaly oproti 

očekávání nižší antioxidační aktivitu. Antioxidačně aktivní byl naopak květ pivoňky lékařské.  

U ostatních rostlinných položek ze souboru (puškvorcový kořen, nať jmelí, komonicová nať, mařinko-

vá nať, srdečníková nať, akátový květ, květ máku vlčího) nebyla zjištěna antioxidační aktivita podnět-

ná do takové míry, aby bylo perspektivní se těmito rostlinami z hlediska praktického antioxidačního 

účinku zabývat. 
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Název rigorózní práce: Přírodní látky a jejich biologická aktivita I. Antioxidační aktivita vybraných 

potenciálně toxických léčivých drog 

Pro sledování antioxidační aktivity bylo vybráno 14 usušených vzorků morfologických částí potenciál-

ně toxických rostlin, anebo rostlin jiným způsobem omezených pro širší použití, případně rostlin ob-

soletních (kořen kostivalu, kořen puškvorce, květ akátu, květ pivoňky, květ vlčího máku, list hlohu 

s květem, list podbělu, nať jmelí, nať komonice, nať mařinky, nať plicníku, nať srdečníku, nať třezalky, 

plod hlohu) ze 3 oblastí výkupu léčivých rostlin (Nepomuk, Slatiňany, Strážnice). Standardizované 

extrakty z těchto rostlinných částí byly podrobeny stanovení antioxidační aktivity (DPPH test, hodno-

ty EC50) a stanovení celkových fenolových látek (činidlem podle Folina-Ciocalteua, hodnoty GAE/mg 

extraktu). Regresní analýzou byla zjištěna poměrně významná korelace mezi obsahem fenolových 

látek a antioxidační aktivitou (R2=0,7825). Většina vzorků rostlin, použitých pro analýzu, a to prakticky 

bez ohledu na výkupní místo, obsahuje menší množství fenolových látek, které jsou nositeli antioxi-

dační aktivity, než bylo podle literárních údajů očekáváno. Potenciálně toxické drogy, které mohou 

v organismu uplatňovat svůj nežádoucí účinek tvorbou reaktivních nestabilizovaných molekul – nať 

plicníku, kořen kostivalu – neobsahují podle nalezených výsledků dostatečné množství antioxidačních 

(chemoprotektivních) látek, které by se mohly podílet na ochranném účinku před vlivem těchto xe-

nobiotik. Jedinou výjimkou z těchto drog obsahujících pyrrolizidinové alkaloidy byly listy podbělu: zdá 

se však, že antioxidační aktivita je v tomto případě navozena přítomností tříslovin (v literatuře blíže 

nedefinovaných), a je proto z praktického hlediska ochrany jaterní tkáně nevyužitelná. Z provedených 

analýz vyplývá, že v případě rostlinných částí, u kterých je v literatuře popisován vysoký obsah antio-

xidačně působících fenolových sloučenin (flavonoidy a flavanoidy, volné hydroxyaromatické kyseliny, 

naftodianthrony, floroglucinolové deriváty, lignany) nebyly tyto údaje potvrzeny: list hlohu s květem, 

plod hlohu, nať třezalky, květ akátu, nať jmelí vykázaly proti očekávání nižší antioxidační aktivitu. 

Antioxidačně aktivní byl naopak květ pivoňky lékařské. U ostatních rostlinných položek ze souboru 

(kořen puškvorce, nať jmelí, nať komonice, nať mařinky, nať srdečníku, květ akátu, květ vlčího máku) 

nebyla zjištěna antioxidační aktivita podnětná do takové míry, aby bylo perspektivní se těmito rostli-

nami z hlediska praktického antioxidačního účinku zabývat. 

 
Klíčová slova: léčivé a toxické drogy; antioxidační aktivita; DPPH test; FCR test 
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14 dried samples of morphological parts of potentially toxic plants, or plants with other type of re-

striction for common use, eventually obsolete plants (comfrey root, calamus root black locust flower, 

peony flower, red weed poppy flower, leaf of hawthorn with flowers, coldsfood leaf, mistletoe herb, 

melilot herb, woodfuff herb, pulmonaria herb, motherwort herb, St. John's wort herb, hawthorn 

fruit), were chosen for the evaluation of their antioxidant activity. These samples were collected from 

3 regions of medicinal herbs purchases (Nepomuk, Slatiňany, Strážnice). The standardised extracts 

from these morphological parts were tested for their antioxidant activity (DPPH assay, EC50 values), 

and total phenolics were measured (Folin-Ciocalteau reagent, GAE/mg of extract). Relatively signifi-

cant correlation was determined between total phenolics content and antioxidant activity by regres-

sion analysis (R2=0,7825). Most of the samples, used for analysis, and practically no matter from 

which medicinal plants purchase, contain lower amount of phenolic substances, which are probably 

carriers of their antioxidant activity, then was expected according to the literature data. Potentially 

toxic drugs, which can exert their undesirable effects by the reactive unstable molecules production 

in the organism – pulmonaria herb, comfrey root – do not contain sufficient amount of antioxidant 

(chemoprotective) substances, which could be involved in the protection effect against the influence 

of these xenobiotics.  The only exception from these drugs containing pyrrolizidine alkaloids were 

leaves of coldsfood: however, it seems that the content of tannins is responsible for the antioxidant 

activity in this case (not closer defined in literature), and that is why it is not useable for the protec-

tion of liver tissue from the practical point of view. It results from the performed analysis, that in 

case of morphological parts, by which high amount of antioxidant active phenolic substances is de-

scribed (flavonoids and falvanoids, free hydroxyaromatic acids, naphtodianthrones, fluoroglucinol 

derivatives, lignans), these data were not confirmed: leaf of hawthorn with flowers, St. John's wort 

herb, black locust flower, mistletoe herb showed lower antioxidant activity than was expected. On 

the contrary, the flower of peony exhibited high antioxidant activity. Other items from the list of 

samples (calamus root, mistletoe herb, melilot herb, woodfuff herb, motherwort herb, black locust 

flower, red weed poppy flower) did not show significant antioxidant activity, and that is why it is not 

prospective to deal with these plants from the antioxidant activity point of view. 

Key words: Medicinal and toxic drugs, antioxidant activity, DPPH assay, FCR test  
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