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Pro sledování antioxidační aktivity bylo vybráno 14 usušených vzorků morfologických částí 

potenciálně toxických rostlin, anebo rostlin jiným způsobem omezených pro širší použití, případně 

rostlin obsoletních (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, hodnoty 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 antioxidační 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 xenobiotik. 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 antioxidačně 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 rostlinami z hlediska praktického 

antioxidačního účinku zabývat. 
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