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1. ABSTRAKT 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 

KATEDRA FARMACEUTICKÉ BOTANIKY A EKOLOGIE 

 

Název bakalářské práce: ROSTLINY JAKO ZDROJE ISOFLAVONOIDŮ 

 

Kandidát: Karin Raabová 

Školitel: PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D. 

Bakalářská práce 2014/2015, s. 65 

 

 

Isoflavonoidy patří mezi nízkomolekulární sekundární metabolity rostlin 

produkované mnoha rostlinnými čeleděmi, zejména pak rostlinami z čeledi bobovitých 

(Fabaceae). Jsou běžnou součástí lidské stravy (hrách, fazole, sója) a mají mnoho 

biologických účinků, jako jsou například estrogenní nebo antioxidační účinky, ale 

mohou vykazovat i larvicidní aktivitu. 

K následnému průkazu přítomnosti těchto látek v rostlinách se nejčastěji používají 

speciální instrumentální (HPLC, MS, DAD) nebo imunologické (ELISA, RIA) metody. 

 Tato bakalářská práce je literární rešerší, jejímž cílem bylo shromáždit informace  

o rostlinných zdrojích isoflavonoidů. Mezi jejich významné zdroje z rostlinné říše patří 

např. Pueraria, Dalbergia, Astragalus, Belamcanda a Gynerium. 

 

Klíčová slova: isoflavonoidy, rostliny, biologická aktivita, identifikace  
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2. ABSTRACT 

 

CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE 

PHARMACEUTICAL FACULTY IN HRADEC KRÁLOVÉ 

DEPARTMENT OF PHARMACEUTICAL BOTANY AND ECOLOGY 

 

Title of the Bachelor thesis: PLANTS AS SOURCE OF ISOFLAVONOIDS 

 

Candidate: Karin Raabová 

Supervisor: PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D. 

Bachelor thesis 2014/2015, pp. 65 

 

Isoflavonoids belong to the low molecular weight secondary metabolites  

of plants produced by many plant families, particularly plants of the family Fabaceae. 

They are a common part of the human diet (peas, beans, soybeans) and have many 

biological effects, such as the estrogenic and antioxidant effects, but also can exhibit 

larvicidal activity. 

To subsequent establish the presence of these substances in plants are most often 

used special instrumental (HPLC, MS, DAD) or immunological (ELISA, RIA) 

methods.  

This thesis is a literature review, which aimed to gather information about plant 

sources of isoflavonoids. Among their significant sources of the Kingdom Plantae 

belong for example Pueraria, Dalbergia, Astragalus, Belamcanda and Gynerium. 

 

Keywords: isoflavonoids, plants, biological activity, identification 
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3. ÚVOD 

Tématem bakalářské práce je seznámení s rostlinami jakožto zdroji 

isoflavonoidních látek.   

Isoflavonoidy patří do skupiny látek zvaných flavonoidy, které se vyskytují 

přirozeně v rostlinách, kde plní různé funkce, například jako fytoalexiny, které dávají 

květům a plodům jejich barvu. Hlavním rostlinným zdrojem isoflavonoidů jsou 

luštěniny, např. různé druhy hrachu, fazolí a sóji. Bylo prokázáno, že v oblasti výzkumu 

mají isoflavonoidy určité antioxidační, protizánětlivé a antikarcinogenní vlastnosti.  

Například některé studie ukazují, že některé sloučeniny isoflavonoidů mohou pomoci 

snížit riziko vzniku onemocnění srdce a mrtvice, léčí klimakterické obtíže a inhibují růst 

rakoviny prsu a prostaty. Vysoký obsah isoflavonoidů najdeme především v sójových 

bobech a v různých sójových výrobcích, jako jsou tofu a sójové mléko. 

Některé studie ukázaly, že isoflavonoidy mohou snížit hladinu LDL 

cholesterolu, tzv. „špatného“ cholesterolu, a výskyt arteriální plaku, který může vést 

 ke vzniku srdečních onemocnění a mrtvice.  

Tyto látky se získávají převážně z rostlin, ale vědci už vyvíjí nové způsoby 

syntézy isoflavonoidů. Jedna taková metoda zahrnuje použití speciálně navržených 

mikrobů k výrobě těchto sloučenin. V budoucnu, to může umožnit vyrábět velké 

množství známých isoflavonoidních sloučenin, a také produkovat nové isoflavonoidy, 

které budou mít specifické zdravotní výhody. [1] 

 

 



8 
 

4. CÍL PRÁCE 

Cílem této bakalářské práce bylo shromáždit poznatky ze současné odborné literatury  

o zdrojích isoflavonoidů z rostlinné říše. 
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5. ZAŘAZENÍ ROSTLIN DO SYSTÉMU 

MAGNOLIOPHYTA 

Magnoliopsida 

Rosidae 

Fabales 

 Fabaceae Erythrina poeppigiana, 

Astragalus mongholicus, 

Desmodium uncinatum, 

Dalbergia oliveri, Medicago 

truncatula, Pueraria sp., 

Neorautanenia mitis, 

Trifolium pratense 

Ranunculidae 

Ranunculales 

 Ranunculaceae Cimicifuga racemosa 

Dilleniidae 

Capparales 

 Brassicaceae Arabidopsis thaliana 

Liliopsida 

Liliidae 

Iridales 

 Iridaceae Belamcanda chinensis 

Commelinidae 

Poales 

 Poaceae Gynerium sagittatum 
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6. VÝSKYT A ÚČINKY ISOFLAVONOIDŮ 

Distribuce isoflavonoidů mimo taxon Fabaceae (bobovité) 

Souhrn 

Společný důraz na to, že jsou  isoflavonoidy charakteristické metabolity luštěnin 

vede někdy k přehlížení, že přítomnost isoflavonoidů byla popsána v několika desítkách 

jiných druhů. Spektrum isoflavonoidů produkují taxony ze zástupců čtyř tříd 

mnohobuněčných rostlin, a to Bryopsida, Pinopsida, Magnoliopsida a Liliopsida. 

Přezkoumání nedávno zveřejnil Reynaud a kol.. Aktualizace isoflavonoidů mimo čeleď 

Fabaceae poskytla výpis 164 isoflavonoidů, který hlásil celkem 31 čeledí. V tomto 

příspěvku byl doplněn soupis, který přináší odkazy na dalších 17 čeledí produkujících 

isoflavonoidy a na dalších 49 isoflavonoidů vyskytujících se v rostlinách mimo čeleď 

Fabaceae. 

 

Isoflavonoidy poutají pozornost odborníků z mnoha vědních oborů - od 

chemotaxonomie a fyziologie rostlin až k medicíně a výživě. Společný důraz  

na skutečnost, že jsou isoflavonoidy charakteristickými metabolity luštěnin vede 

několikrát k přehlížení další skutečnosti - že přítomnost isoflavonoidů byla popsána  

i v několika desítkách jiných druhů. Ve většině případů tyto zprávy představují 

identifikaci jedné nebo několika sloučenin v jednom nebo několika druhů, které spadají 

do dané čeledi. Některé užitečné údaje mohou být i skryté ve výsledcích výzkumu 

původně neurčených jako fytochemické - například v prověřování fytoestrogenových 

zdrojů potravy. Stručné a dobře napsané přezkoumání Reynaudem a kol. poskytuje 

významný příspěvek do této oblasti, výčet celkem 164 isoflavonoidů hlásí v 31 mimo 

čeleď Fabaceae, tři čeledi z gymnospermních typů rostlin vlastnící 15 struktur a 3 

isoflavonoidy, které našel v oddělení Bryophyta. Kromě taxonů zaznamenaných 

Reynaudem a kol., přináší autoři tohoto článku odkazy na další 4 jednoděložné a 13 

dvouděložných čeledí hlášených k produkci isoflavonoidů, včetně 33 isoflavonů, 7 

pterokarpanů a 9 rotenoidů, které nebyly uvedeny v přezkumu. Také přidali pár 

připomínek týkajících se výskytu isoflavonoidů v pivu, u kterých trochu pochybovali. 

Kromě šesti jednoděložných čeledi uvedených Reynaudem a kol., byly 

isoflavony hlášeny u dvou druhů Juncus (Juncaceae) a dále v Aloe vera 

(Asphodelaceae) a Smilax glabra (Smilacaceae). Existují určité nejasnosti v literatuře 
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týkající se taxonomické klasifikace posledních dvou druhů. Rod Aloe je zařazen  

do podčeledi  Alooideae v Asphodelaceae nebo do Liliaceae, případně Aloaceae, který 

byl považován za samostatnou čeleď. Rod Smilax byl opakovaně přiřazován  

do Liliaceae. V poslední době uvádí Maver a kol. biotest provázený izolací šesti 

isoflavonů se zajímavými fungicidními účinnostmi ze stonku Eriophorum scheuzeri 

(Cyperaceae). 

Kromě 25 neluštěninových dvouděložných čeleďí zmíněných Reynaudem a kol, 

zjistili autoři tohoto článku, že dalších 13 druhů obsahuje isoflavony, které se objevují 

jako spolehlivé a několik dalších, které by měly "" být přijaty se špetkou soli ''.  

V roce 1992 hlásil Rosenblum detekci daidzeinu a genisteinu v pivu pomocí 

plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií (GC-MS). O šest let později, autoři 

tohoto článku potvrdili jeho zjištění, a také pozorovali 4´-methoxy deriváty výše 

uvedených isoflavonů, tj formononetinu a biochaninu A. Koncentrace jednotlivých 

isoflavonů v pivu byla v rozmezí od 0,1 do 15 nmol / l a jejich součet 30 nmol / l. Tato 

pozorování byla později ověřena ještě jinými vědci. Piva plzeňského typu jsou vyrobena 

z ječmene (Hordeum vulgare, Poaceae), nebo vzácně z pšenice (Triticum aestivum, 

Poaceae) a chmele (Humulus lupulus, Cannabaceae). Tyto rostliny představují zástupce 

zdroje isoflavonů. Existuje několik zpráv o isoflavonech v ječmeni a pšenici v literatuře 

založené na GC-MS a na vysokoúčinné kapalinové chromatografii s detektorem 

s diodovým polem (HPLC-DAD). Stojí za zmínku, že obsah daidzeinu a genisteinu 

naměřený v pivu odpovídal tomu, že byl nalezený v ječmeni. Pokud je nám známo, 

nebyla zveřejněna žádná zpráva o výskytu isoflavonů v Cannabaceae. 

Identifikace isoflavonoidů v bourbonu zůstává neobjasněna. Dokonce i v případě,  

že bylo určité množství isoflavonů v misce kukuřice, je nepravděpodobné ho destilovat 

spolu s alkoholem a jinými těkavými látkami. Bourbon v dubových sudech je obohacen 

četnými sloučeninami extrahovanými ze dřeva, a ačkoli nebyl hlášen žádný zástupce  

z čelei Fabaceae obsahující isoflavony, autoři tohoto článku si myslí, že dubové dřevo 

nelze automaticky vyloučit z potenciálního zdroje isoflavonů v alkoholických nápojích. 

Ferrugin z Aglaia ferruginea (Meliaceae) byl původně považován  

za isoflavonoid, ale později byla jeho struktura přezkoumána a určena jako benzofuran. 

Výskyt 5,7-dimethoxy-4´-hydroxyisoflavonu a jeho 4´-O-glukosidu byl zaznamenán  

v nektaru dvou druhů Fremontia (Sterculiaceae), ale podrobný popis identifikace chybí. 

Dva články zmínily detekci isoflavonů v avokádu (Persea americana, Lauraceae),  

ale v obou případech byla provedena identifikace pouze dvourozměrnou papírovou 
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chromatografií. Mazur zjistil nízké hladiny daidzeinu a genisteinu několikrát 

doprovázené odpovídajícími 4´-methoxyisoflavony v jedlých částech několika rostlin 

mimo čeleď Fabaceae během jeho rozsáhlého HPLC-MS screeningu potravinových 

zdrojů fytoestrogenů. Jeho seznam obsahoval i zástupce čeleďi, u kterých do té doby 

nebylo známo, že produkují isoflavony, například brokolice, květák a červené zelí 

(Brassica oleracea, Brassicaceae), vlašské ořechy (Juglans nigra, Juglandaceae), 

sezamová semínka (Sesamum indicum, Pedaliaceae), káva (Coffea arabica, Rubiaceae), 

čaj (Camellia sinensis, Theaceae) nebo kmín (Carum carvi, Apiaceae). Později byla 

přítomnost isoflavonů ověřena v Apiaceae a Brassicaceae.  

Zprávy o výskytu isoflavonů vyplývají ze dvou různých výzkumných přístupů. 

První z nich především zdůrazňuje identifikaci nových sloučenin. Druhý přístup  

je zaměřen na odhalení nových zdrojů již známých látek. Zatímco nové sloučeniny  

se zdají být atraktivní samy o sobě, publikace pozorování známých sloučenin je často 

obtížná bez vkládání dalšího komentáře do širších důsledků, navzdory novosti zdroje. 

Tyto vztahy jsou patrné v biochemických dráhách. 

Jednotlivé metabolity se nemohou objevit v organismech bez biosyntézy (nebo 

bez příjmu - což je nepravděpodobné i v případě isoflavonů v rostlinách). Jinými slovy, 

identifikace určitého metabolitu indikuje přítomnost celé metabolické dráhy vedoucí  

k dané látce, tj., enzymatické zařízení a kaskády metabolických prekurzorů  

v příslušných druzích. Z tohoto hlediska, v rostlině, ve které byl detekován alespoň 

jeden isoflavonoid, lze předpokládat výskyt celé isoflavonoidní dráhy. Není třeba říkat, 

že koncentrace jednotlivých meziproduktů mohou být řádově odlišné v závislosti  

na anatomické části a vývojovém stádiu, ve kterém se nacházejí. Přesto můžeme 

očekávat, že budou zjistitelné pomocí dostatečně citlivé metody. Dostatečně citlivý 

screening pro první metabolity, může odhalit přítomnost isoflavonoidní dráhy i přes 

možnost, že zjištěné látky nemusí reprezentovat hlavní isoflavonoidy v příslušných 

druzích. 

Klíčovým krokem na samém začátku isoflavonoidní metabolické dráhy  

je oxidace flavanonů spojená s migrací arylové části z uhlíku 2 na C3. Enzym 

zodpovědný za tuto reakci, označený jako isoflavon syntáza (IFS), byl identifikován  

a klonován v několika luštěninách, např Glycyrrhiza echinata, Glycine max, Cicer 

arientinum, Lotus japonicus a v cukrové řepě (Beta vulgaris, Chenopodiaceae). 

Nativními substráty IFS jsou dva flavanony, jmenovitě liquiritigenin a naringenin. 

Základními metabolity této dráhy jsou daidzein, genistein, formononetin a biochanin A. 
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Proto se tyto látky zdají být vhodnými kandidáty pro indikátory přítomnosti 

isoflavonoidní metabolické dráhy. Shodou okolností, čtyři stejné isoflavony přitahují 

pozornost biomedicíny po několik desetiletí, a proto v důsledku jejich možného dopadu 

na zdraví jsou k dispozici četné citlivé a specifické metody pro jejich analýzu.  

V poslední době byly použity specifická imunologická vyšetření pro screening 

isoflavonoidů v několika čeledích mimo čeleď Fabaceae, pomocí HPLC-MS jako 

konfirmační metody. Tento přístup odhalil široké spektrum isoflavonoidů v Rutaceae, 

Myrtaceae a Brassicaceae. Nejnovější údaje ukazují, že nízké hladiny (z mikrogramů  

na miligramy na kilogram suché hmotnosti) daidzeinu a genisteinu a jejich methoxy-

derivátů a glykosidů jsou pravidelně nalézány v listech a květech několika druhů 

Nicotiana, stejně jako v Solanum dulcamara a Lycopersicon esculentum.  

Výskyt isoflavonoidů byl hlášen u výše jak padesáti druhů. Tento počet zahrnuje 

zástupce obou tříd kvetoucích rostlin, tři čeledi gymnospermních typů rostlin a jednoho 

zástupce z Bryopsida. Většina zpráv pochází z čeledi Fabaceae a několika dalších druhů 

(tj, Asteraceae, Iridaceae, Chenopodiaceae, Moraceae, Myristicaeae a Rosaceae). Autoři 

tohoto článku došli k závěru, že screening pro meziprodukty této metabolické dráhy  

by mohl odhalit větší počet isoflavonoidů v jednotlivých druzích, kde byl spolehlivě 

zjištěn alespoň jeden isoflavonoid, za předpokladu, že jsou použity dostatečně citlivé 

metody. Kromě toho, dostupnost kvalitní metodologie pro detekci jednoduchých 

isoflavonů, která dává možnost systematicky vyhledávat přítomnost isoflavonoidní 

dráhy v taxonech, nebyla z tohoto hlediska tak daleko studována. [2] 

 

 

Biologické účinky fytoestrogenů 

 

V rostlinách existují isoflavony převážně v rozpustných, neaktivních, s cukrem 

konjugovaných formách (napři. malonyl glykosidy). Po požití je bakteriální a střevní 

enzymy při průchodu gastointestinálním traktem hydrolyzují a metabolizují.  

To umožňuje vstřebávání aglykonů do krevního oběhu a následné rozsáhlé 

biotransformace buňkami v tkáních, možná je i enterohepatální cirkulace v případě 

vylučování žlučí. Bohužel, znalost metabolitů a jejich účinků je nedostatečná, stejně 

jako aktivní koncentrace, které jsou orgány a tkáně vystaveny. 
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Jejich potenciál působit estrogenním účinkem spočívá v jejich chemické 

struktuře, která se podobá rovinnému tvaru endogenního estrogenu 17β-estradiolu. A co 

je nejdůležitější, vzdálenost 11-12 Á mezi hydroxylovými skupinami na zakončení obou 

koster je prakticky totožná. Tyto vlastnosti zajištují schopnost vázat se na ligandové 

vazebné kapsy estrogenových receptorů (ER) a následně indukovat konformační změny, 

které se promítají do selektivní exprese genu. Byl objeven mechanický model působení 

estrogenu, založený na ligand-dependentních konformačních změnách v komplexu, 

který je dynamicky modulován náborem kofaktorů a posttranslační modifikací ER a / 

nebo kofaktorů. Odlišná struktura vazebné platformy pro kofaktory mezi estrogeny  

a isoflavony určuje specifitu v ER-závislou na transkripci genů, která je dále v závislosti 

na kontextu uváděna jako buněčná či tkáňová specifická rovnováha v koaktivátorech 

nebo korepresorech pro existující ER. Díky svým tkánovým účinkům jsou isoflavony 

klasifikovány jako selektivní modulátory estrogenových receptorů (SERM) a mohou být 

příznivé, jako alternativy hormonální substituční terapie v boji proti osteoporóze  

a dalších s menopauzou spojených potíží, jako jsou klimakterické změny (noční pocení, 

návaly horka), výkyvy nálady, vaginální atrofie atd. 

Kromě hormonální funkce podporuje většina studií jejich roli v prevenci a léčbě 

rakoviny. Mnoho různých mechanismů, které byly hlášeny, zahrnují indukci 

diferenciace tkání, inhibici růstu tkáně, apoptózy nebo inhibici progrese prostřednictvím 

buněčného cyklu. Isoflavony jako antioxidanty také snižují riziko výskytu rakoviny, 

protože pročišťují radikály a působí proti oxidačnímu stresu, který intracelulárně 

ovlivňuje integritu DNA a proteinů. Inhibicí enzymů v metabolismu hormonu 

(aromatázy), isoflavony snižují endogenní produkci estrogenu, který je nezbytným 

růstovým faktorem pro ER-závislé rakovinné buňky. Další zásadní činností isoflavonů 

je jejich schopnost inhibovat tyrosinkinázy, které hrají důležitou roli při přenosu 

růstových signálů z okolí prostřednictvím receptorů růstového faktoru k vyvolání 

intracelulární odpovědi. Také přenos mezi těmito signálními dráhami a ER  

v nádorových buňkách vede k estrogenu-nezávislé aktivaci ER proteinů, růstu nádoru  

a antiestrogenní rezistenci při terapii. Jako taková, interference isoflavonů na úrovni 

tyrosinkinázy může ovlivnit mnoho růstových procesů.  

Na molekulární úrovni mnoho studií zjistilo, že isoflavony interferují 

s proteinem Rel-závislou transkripcí. Tyto NFkB proteiny (z Rel skupiny) řídí genovou 

expresi podílející se na apoptóze a zánětu. Většina buněk karcinomu prsu zesiluje Rel 

geny nebo projevuje konstitutivně aktivní Rel transkripční faktory, aby zvýšily svou 
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schopnost přežití a metastatický potenciál. Rel inhibice pomocí isoflavonů může být 

mnohostranná a působit na několika úrovních signálních drah směrem k aktivaci NFkB 

stejně jako ER.  

U myší krmených sojou obsahující isoflavony byly objeveny změny v podobě 

methylace deoxyribonukleové kyseliny (DNA) u svých potomků. Jako taková, prevence 

či zvrat hypermethylované indukované inaktivace hlavních nádorových genů 

potlačených isoflavony, může být efektivní metoda, jak se chránit před rakovinou. 

Epidemiologické studie o vztahu mezi příjmem isoflavonů a rakoviny, podtrhují 

potenciálně ochrannou funkci isoflavonů. Tyto studie zpozorovaly velké národnostní 

rozdíly v poměru rakoviny prsu a prostaty s jinými typy rakoviny. V porovnání 

s obyvateli v USA se v asijské populaci, která konzumuje vyšší množství sóji, vyskytuje 

významně nižší incidence a úmrtnos spojená s rakovinami závislými na hormonech. 

K určení rozsahu genetických faktorů versus faktorů životního prostředí, byly 

provedeny studie migrantů. Stěhování na Západ podstatně zvyšuje riziko rakoviny prsu 

a vede k s ní spojeným rizikům. Tato zjištění naznačují, že spíše životní prostředí, 

chování a životní styl ovlivňují četnost rakoviny mezi obyvatelstvem. Mezi těmito 

faktory hrají isoflavony podstatnou roli, neboť molekulární výzkum ukázal jejich 

antikarcinogenní a rakovinoochranné funkce. Nicméně, kontrolované klinické studie 

s doplňkem stravy isoflavonů  jsou nezbytně nutné ke spolehlivé ochraně proti rakovině 

u člověka. 

V roce 1863 si Rudolf Virchow všiml leukocytů v nádorových tkáních  

a spekuloval o tom, zda chronický zánětlivý infiltrát pozorovaný v nádorech, odráží 

původ rakoviny. Odhaduje se, že více než 15% ze všech rakovin jsou vyvolány 

chronickými zánětlivými onemocněními. Toto je příkladem hepatitidy nebo zánětlivého 

onemocnění střev, které jsou náchylné k rakovině jater nebo rakovině tlustého střeva. 

Nicméně, pro mnoho zánětů spojených s nádory zůstává počátek nemoci nejasný. 

Zjištění, že dlouhodobé užívání nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID), jako  

je aspirin, výrazně snižuje riziko vzniku rakoviny tlustého střeva a nabízí možnost 

propojení zánětu s rakovinou. Navrhovaný mechanismus vedoucí k neoplázii, zahrnuje 

respirační vzplanutí zánětlivých buněk, které vypouští superoxidové volné radikály, 

které přispívají k maligní transformaci peroxidovými lipidy v buněčných membránách  

a organelách. Další reakce volných radikálů s aminokyselinami nebo DNA jsou 

výsledkem fragmentace bílkovin nebo jednovláknových zlomů a genetických mutací. 

Takové buněčné poškození stimuluje apoptotickou buněčnou smrt, která vyvolává 
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hyperproliferativní odpověď v okolních tkáních a následkem je výběr rakoviných 

buněk. Nakonec, populace buněk nesoucích výhody pro přežití představují fázi maligní 

transformace a progrese rakoviny, které jsou dále umocňovány cytokininem 

zprostředkovanou angiogenezí a růstem. Na druhé straně, rakovinné buňky zabraňují 

imunologickému následku slabě imunogenních variant nádorových buněk 

(imunoselekce) a rozvracení imunitního systému aktivním potlačováním imunitní 

odezvy. Dokud  isoflavony působí jako antioxidanty a interferují se zánětlivou expresí 

cytokinů, mohou zmírnit nádorovou transformaci přerušením těsného spojení mezi 

(chronickým) zánětem a zahájením rakoviny. [3] 

 

7. ISOFLAVONOIDY V PIVU 

Identifikace isoflavonoidů v pivu 

Souhrn 

Isoflavonoidy: genistein (4´,5,7-trihydroxyisoflavon), biochanin A (5,7-

dihydroxy-4´-methoxyisoflavon), daidzein (4´,7-dihydroxyisoflavon), formononetin 

(7-hydroxy-4´-methoxyisoflavon) mají přepoklad k tomu, být zdravě podporujícími 

dietními faktory rostlinného původu. Jsou zvláště bohaté na semena  

a jiné části mnoha druhů rostlin, které patří do Fabaceae. Nejpopulárnějším zdrojem 

isoflavonoidů v lidské stravě je sója. Zde se prokázalo, že se isoflavonoidy pravidelně 

nacházejí v pivu. Diethyletherové extrakty piva byly odděleny na tenké vrstvě 

chromatografie - oxidu křemičitého, (stacionární fáze) a opakující se chromatografie  

za použití reverzní fáze HPLC sloupce oktadodecyl oxidu křemičitého. Frakce byly 

analyzovány pomocí dvou nedávno vyvinutých radioimunotestů, první z nich je 

specifický pro daidzein / formononetin a druhý z nich je specifický pro genistein / 

biochanin A. Imunoreaktivita byla nalezena pouze ve frakcích s pohyblivostí 

odpovídající pozicím standardů na kontrolních chromatogramech., Kromě toho, bylo 

analyzováno 26 vzorků lahvového piva na obsah isoflavonoidů pomocí kombinace 

HPLC na reverzní fázi a radioimunotestu. Součet čtyř isoflavonoidů byl v rozmezí 1,26 

až 29 nmol / l v jednotlivých pivech. Formononetin byl hlavní isoflavonoid (0,19 - 

14,99 nmol / L), zatímco koncentrace daidzeinu byla několikanásobně nižší (0,08 až 

2,5 nmol / l). Koncentrace genisteinu a biochaninu A byly srovnatelné v rozmezí 0,169 
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- 6,74 nmol / L a 0,820 až 4,84 nmol / L. Usuzuje se, že pivo obsahuje významná 

množství biologicky aktivních isoflavonoidních fytoestrogenů. 

 

Isoflavonoidy jsou sloučeniny bohaté na luštěniny, z kterých jsou sójové boby  

a sójové výrobky důležitou součástí stravy v asijské populaci. V posledních dvou 

desetiletích došlo ke zvýšenému zájmu těchto sloučenin, nejprve ve veterinární a pak 

v lidské medicíně. Pro celou řadu isoflavonoidů byly popsány zajímavé biochemické  

a farmakologické vlastnosti. Bylo zjištěno, že isoflavonoidy: genistein, daidzein, 

biochanin A a formononetin jsou schopni soutěžit s estrogeny pro jejich receptory. 

Genistein se používá jako model inhibitoru tyrosin proteinových kináz in vitro. 

Daidzein působí jako inhibitor jiné třídy proteinových kináz než genistein a navíc 

inhibuje jaterní alkoholdehydrogenázu a aldehyddehydrogenázu. Oba, genistein  

i daidzein, inhibují růst a proliferaci několika buněčných linií odvozených z různých 

karcinomů prostaty, prsu, tlustého střeva a krvinek v buněčných kulturách. Ochranný 

účinek isoflavonoidů proti působení modelu karcinogenů byl prokázán in vivo. 

Isoflavonoid přijmutý potravou byl negativně spojen s výskytem mnoha nemocí 

charakteristických pro evropské a severoamerické populace ve srovnání s asijskými.  

To se týká zejména rakoviny prsu, prostaty a tlustého střeva, jakož i kardiovaskulárních 

onemocnění. Japonské ženy mají velmi nízký výskyt příznaků menopauzy oproti 

ženám, které žijí v západních společnostech, a to lze vysvětlit vysokými 

fytoestrogenovými úrovněmi. U dietního doplnění sójové mouky bylo hlášeno, že vede 

ke snížení menopauzálních symptomů.  

Dosud známými zdroji genisteinu, daidzeinu, biochaninu  A a formononetinu  

jsou semena nebo jiné části luštěnin. V lidské stravě jsou reprezentovány rodem 

Glycine, Phaseolus, Cicer, Lens, a Pueraria. Rod Trifolium je důležitým zdrojem 

fytoestrogenů pro domácí zvířata. Biochanin A byl zjištěn v bourbonu. Po extrahování 

10 litrů piva, byly pomocí plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií (GC-MS) 

detekovány genistein a daidzein. 

V luštěninách jsou isoflavonoidy přítomny především jako 6''-O-

malonylglykosidy a β-glykosidy a pouze minimální množství jsou přítomná 

v aglykonové formě. Zpracování sójových potravin má za následek vyšší hodnoty  

β-glukosidů v důsledku esterů hydrolýzy 6''-O-malonyl glykosidů a výsledků 

fermentace sójových produktů, v kterých je nejvíce isoflavonů přítomných ve volné 

formě. Po hydrolýze jsou glykosidy v proximálním tlustém střevě, biochanin A  



18 
 

se převede na genistein, p-ethyl-equol a dihydrogenistein a některé další metabolity  

a formononetin na daidzein a dále na mnoho metabolitů, včetně o-desmethylangolensin 

a dihydrodaidzein a equol. Také byly nalezeny isoflavonoidy vyskytující se v moči  

v konjugované formě; mnoho různých typů glukuronidu- a sulfátových konjugátů. 

Analytické metody používané ke studiu obsahu isoflavonoidů v rostlinném 

materiálu, jakož i jejich metabolismu, v předmětech konzumace isoflavonoidů, byly 

doposud omezeny na plynovou nebo kapalinovou chromatografii nebo na kombinaci 

GC-MS. Tyto metody jsou většinou časově náročné a vyžadují speciální a drahé 

laboratorní vybavení. Nedávno byl vyvinut specifický imunologický test pro daidzein  

a jeho 4´-deriváty (formononetin, 4´-sulfát, a 4´-glukuronid daidzein) a pro genistein  

a jeho 4´- deriváty (4´- biochanin A, 4´-sulfát, a 4´-glukuronid genistein). V této zprávě, 

jsou předloženy důkazy, že daidzein, formononetin, genistein a biochanin A jsou 

pravidelné složky piva. 

U daidzeinu / formononetinu ukázala radioimunoanalýza (RIA) dva zřetelné 

píky imunoreaktivního materiálu pro oba chromatogramy. Genistein / biochanin A mají 

RIA signál nejen na pozicích genisteinu a biochaninu A, ale také na pozicích zkříženě 

reagujícího daidzeinu a formononetinu. Retenční časy imunoreaktivního materiálu 

v reverzní fázi  HPLC frakce byly identické s jednotlivými standardy. 

Nejdůležitějším zjištěním bylo, že všechny vzorky piva obsahovaly čtyři 

isoflavonoidy v jasně detekovaných koncentracích. Korelace mezi čtyřmi isoflavonoidy 

byla významná (p, 0,01). Koncentrace formononetinu (4´-O-methyldaidzeinu) byla 

téměř čtyřikrát vyšší než daidzeinu. Koncentrace biochaninu A (4´-O-methylgenisteinu) 

a genisteinu se lišily u jednotlivých piv, ale když se vezmou v úvahu všechny testované 

piva, průměrný poměr biochanin / genistein byl blízký 1. Obsah isoflavonoidu sice není 

spojen s koncentrací alkoholu piva, ale na druhou stranu se zdá, že obsah isoflavonoidu 

závisí na oblasti původu piva. Nejvyšší koncentrace isoflavonoidů byly naměřeny 

v pivu z Plzeňské oblasti (Plzeň), ale vyráběné z různých pivovarů (piva jako Pilsner 

Urquell, Gambrinus a Primus). 

Po extrahování 10 litrů piva, Rosenblum a kol. nalezli některé důkazy 

naznačující přítomnost genisteinu a daidzeinu v tomto nápoji. Vzhledem k tomu, byly 

v GC-MS sledovány pouze čtyři ionty. Zdálo se, že bylo nutné získat další důkazy, 

pokud jde o přítomnost isoflavonoidů v pivu. Výsledky ale potvrdily názor, že genistein 

a daidzein jsou přítomné v pivu a kromě toho, byly získány poměrně dobré 

chromatografické a imunologické důkazy na přítomnost formononetinu a biochaninu A. 
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Imunologické testy jsou velmi univerzální a relativně levné ve srovnání s jinými 

analytickými metodami používanými pro studium nízké koncentrace analytů  

v komplexních materiálech. Na druhou stranu, výsledky imunologických testů mohou 

být ovlivněny neznámými křížovými reaktanty a nespecifickým matricovými účinky.  

Z tohoto hlediska, prosté zjištění, že je pivo schopné vyvolat signály ve specifické RIA 

pro isoflavonoidy, nemohl být dostatečný důkaz pro přítomnost těchto sloučenin. Avšak 

skutečnost, že signalizační jednotka má stejné chování s ohledem na extrakci  

do organického rozpouštědla a opakovanou chromatografii v různých podmínkách, 

snižuje možnost chyby v blízkosti nuly.  

Isoflavonoidy (spolu s flavonoidy a lignany) patří do širší skupiny dietních 

faktorů rostlinného původu, které byly důkladně studovány v posledním desetiletí. Tyto 

dietní faktory jsou považovány za protektiva proti několika skupinám nemocí typických 

pro západní populaci. Jako výhoda se předpokládá, že jsou závislé na jejich slabém 

estrogenním a antiestrogenním působení z interakce s několika enzymovými systémy, 

jako jsou topoizomerázy I a II, tyrosin proteinkinázy a jiné proteinové kinázy, 

aromatázy, 5α-reduktázy, 3β-hydroxysteroid dehydrogenázy a 17β-hydroxysteroid 

dehydrogenázy typu 1 u lidí i zvířat. Mají také antioxidační a antiproliferační vlastnosti 

a stimulují diferenciaci. Tyto účinky by mohly hrát roli v inhibici iniciace a progrese 

rakoviny u mnoha různých stádií vývoje, zejména u rakoviny prsu, prostaty a tlustého 

střeva. Také byly nalezeny blahodárné účinky na některých dalších onemocněních, jako 

jsou kardiovaskulární onemocnění a příznaky menopauzy. 

Hlavní potravinové zdroje isoflavonoidů jsou dobře známy. Isoflavonoidy jsou 

bohatě zastoupeny v semenech, jakož i v jiných částech růzých rostlin, patřících  

do čeledi bobovitých, zejména v sóji. Znalosti o obsahu isoflavonoidů v jiných zdrojích 

jsou poměrně omezené. Franke a kol. nenašli žádné isoflavonoidy v pšenici, ovsi, 

ječmeni nebo kukuřici. Pokus najít nějaké údaje v literatuře o isoflavonoidech v pivu, 

ječmeni, chmelu, pšenici, žitě, ovsu byl negativní. Na druhou stranu, nízké koncentrace 

genisteinu, biochaninu A, daidzeinu a formononetinu byly měřeny v několika druzích 

chleba a formononetin byl nalezen v slunečnicových semínkách. V poslední době, 

Mazur a kol. nalezli v ječmeni daidzein a genistein, ale ne formononetin a biochanin A. 

Podle těchto údajů, obsah daidzeinu a genisteinu je v řádu několika desetin nmol / g 

suchého ječmene celého zrna. Zjištění nanomolárních koncentrací isoflavonoidů v pivu 

bylo přibližně stejného řádu. Hlavní části isoflavonoidů v pivu jsou 4´-O-

methylderivaty, formononetin a biochanin A. Je velmi pravděpodobné, že methylace 
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v 4´-poloze, je výsledkem biochemických procesů, které doprovázejí klíčení semene 

ječmene před vařením. 

Zdravotní ochranné účinky isoflavonoidů jsou obvykle vyvolány 

mikromolárními koncentracemi v modelových systémech. Je otázkou, zda je možné 

dosáhnout a udržet účinné hladiny těchto dietních faktorů i pomocí stravy bohaté  

na isoflavonoidy (na bázi sóji). Existují však některé biologické účinky, které mohou 

být pozorovány při nižších koncentracích isoflavonoidů, např, genistein a daidzein 

působili jako kompetitivní inhibitoři 3β a 17β-hydroxysteroid dehydrogenázové činnosti 

v modelu Pseudomonas testosteronii. Hodnoty proteinu (Ki) pro genistein a daidzein 

byly 13 a 20 nmol / L. Modelové systémy se obvykle snaží zjistit izolované účinky 

jednotlivých sloučenin. Lidská strava (nebo zvířecí) je velmi složitá; mnoho sloučenin 

může svými účinky působit synergicky, nebo mohou působit jako antagonisté. Pivo  

je tak zdrojem mnoha látek pro poměrně velkou část evropské a americké populace. 

Spolu s výsledky starší studie podle Rosenblum a kol., výsledky autorů tohoto 

článku naznačují přítomnost fytoestrogenů v pivu. To je také v souladu s nedávnými 

nálezy daidzeinu a genisteinu v celých zrnech ječmene. Je však možné,  

že se fytoestrogeny vyskytují i v jiných složkách používaných pro vaření piva, např,  

v chmelu. K tomu je potřeba další vyšetření. I když koncentrace genisteinu, daidzeinu  

a jejich 4´methyl-derivátů jsou nižší ve srovnání s klasickými zdroji těchto sloučenin, 

potřebné množství přítomné v pivu není zanedbatelné, když se vezmou v úvahu některé  

biologické účinky popsané výše. [4] 

 

8. MAGNOLIOPHYTA 

8.1 MAGNOLIOPSIDA – DVOUDĚLOŽNÉ ROSTLINY 

8.1.1 Erythrina poeppigiana 

Název rostliny: Erythrina poeppigiana – zarděnice 

Čeleď: Fabaceae - bobovité 

Popis: strom, keř 

Původ: tropy, subtropy 
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Arylbenzofuran a 4 isoflavonoidy z kořenů Erythrina poeppigiana 

Souhrn 

Arylbenzofuran, erypoegin F a čtyři isoflavonoidy, erypoeginy G-J spolu  

se šesti známými sloučeninami, byly izolovány z kořenů Erythrina poeppigiana a jejich 

struktury byly objasněny na základě spektroskopických důkazů. Erypoegin F je vzácný 

2-arylbenzofuran mající formylovou skupinu z přírodního zdroje a erypoegin I je první 

přirozeně se vyskytující isoflavonoid s 2-oxo-3-methylbutyl skupinou. [5] 

8.1.2 Astragalus mongholicus 

Název rostliny: Astragalus mongholicus - kozinec 

Čeleď: Fabaceae - bobovité 

Popis: jednoletá nebo vytrvalá bylina 

Původ: celá severní polokoule 

 

Isoflavonoidy z Astragalus mongholicus chránící PC12 buňky před 

toxicitou vyvolanou L-glutamátem 

Souhrn 

lsoflavonoidy, formononetin, 9,10-dimethoxypterokarpan 3-O-β -D-

glukosid, ononin, calycosin 7-O-glukosid a calycosin, byly izolovány z kořenů 

Astragalus mongholicus Bunge (Fabaceae). Neuroprotektivní role a přímé antioxidační 

účinky těchto isoflavonoidů byly zkoumány pomocí buněčného modelu PC12  

a 1,1-difenyl-2-pikrylhydrazylového (DPPH) testu. U formononetinu, ononinu  

a calycosinu byla zjištěna inhibice glutamátu, která vyvolala buněčné poškození  

s odhadovanou 50% efektivní koncentrací (EC50) 0,027 µg / ml, 0,047 µg / ml a 0,031 

µg / ml, v daném pořadí. Předběžná úprava se zvyšující se aktivitou antioxidačních 

enzymů, včetně superoxiddismutázy (SOD) a glutathionperoxidázy (GSH-Px), brání 

uvolnění laktátdehydrogenázy (LDH) z PC12 buněk poškozených glutamátem.  
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Na druhou stranu, calycosin 7-O-glukosid a calycosin ukázaly větší uvolňování DPPH 

radikálů než formononetin v nebuněčném systému. Nesoulad mezi neuroprotektivní 

schopností isoflavonoidů a jejich přímým uvolňováním DPPH radikálů ukázal,  

že formononetin, ononin a calycosin jsou pravděpodobně závislé na zvýšení 

endogenních antioxidantů a na stabilizaci membránových struktur buněk, které potom 

inhibují poškození buněk vyvolané glutamátem. 

 

Astragalus mongholicus, v Číně známý jako Huangqi, byl použit jako jeden  

ze základních čínských tonických bylin s historií tisíce let. V moderní čínské medicíně 

je Huangqi široce používán jako imunitní modulátor, zejména k podpoře imunitního 

zdraví různých chronických degenerativních onemocnění. Používá se také jako přídavná 

terapie k chemo- a radiační terapii rakoviny. V poslední době existují některé zprávy  

o neuroprotektivních činnostech čerstvého extraktu z Huangqi. V této studii byly 

izolovány a identifikovány účinné složky v této rostlině a charakterizovány jejich 

neuroprotektivní role.  

Glutamát je považován za hlavní excitační neurotransmiter v centrálním 

nervovém systému. To je dokázáno tím, že glutamát a relativní excitační 

aminokyselinové analogy způsobují určitý druh neurodegenerace v mozku 

experimentálních zvířat, v primární kultuře mozkových neuronů a v některých 

kultivovaných neuronech buněčných linií, včetně buněčné linie PC12. V buňkách PC12, 

feochromocytomární krysí buněčné linie, chybí ionotropní glutamátové receptory, 

vysoká koncentrace glutamátu inhibuje vychytávání cystinu a vyčerpává intracelulární 

glutathion, což vede k hromadění reaktivních forem kyslíku (ROS) a to nakonec 

způsobí smrt buňky. V této studii se po detekci antioxidačních aktivit pěti isoflavonoidů 

izolovaných z Huangqi DPPH testem v bezbuněčném systému zkoumalo, zda tyto 

sloučeniny měli za následek neuroprotektivní aktivitu v PC12 buňkách poškozených  

L-glutamátem in vitro. 

U formononetinu, calycosinu a calycosinu 7-O-glukosidu bylo zjištěno,  

že vyplachují volné radikály generované DPPH v závislosti na dávce. Formononetin 

ukázal mírný vyplachovací účinek s 11% sazbou clearance při koncentraci 100 µg / ml. 

Calycosin a calycosin 7-O-glukosid se prokázaly jako účinnější s 44,1% a 31,9% 

clearance při 100 µg / ml oproti formononetinu, U 9,10-dimethoxypterokarpan 3-O-β-

D-glukosidu a ononinu bylo zjištěno, že nemají žádné role ve vyplachování DPPH 

volných radikálů při testovaných koncentracích. Žádná z těchto pěti sloučenin zjevně 
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nevykazovala vyplachovací aktivity volných radikálů, když byla jejich koncentrace 

nižší než 1 ug / ml. 

Pro vyhodnocení poškození buněk a jejich životaschopnosti byly použity 

kvantitativní metody na uvolňování LDH, které měří lýzu buněk a snížení metabolické 

aktivity (MTT). Z pěti isoflavonoidů mohou formononetin, ononin a calycosin 

inhibovat glutamátem vyvolané oxidační poškození buněk s růstem redukce MTT  

na 69,5%, 54,69% a 66,41% při koncentraci 0,05 µg/ml, v daném pořadí. Jejich odhad 

EC50 byl 0,027 µg / ml 0,047 µg / ml a 0,031 µg / ml. Výsledky rovněž ukázaly,  

že formononetin, ononin a calycosin snížily uvolňování LDH ze zraněné PC12 10 mM 

glutamátem, 16,67%, 33,29% a 18,99% při koncentraci 0,05 µg / ml. Formononetin 

prokázal nejvyšší ochranu 85,2% a nejnižší uvolňování LDH 9,63% při 0,1 µg / ml. 

Když byly koncentrace formononetinu a calycosinu větší než 1 µg / ml, tak zeslabovaly 

jejich ochrany. Další dva isoflavonoidy, 9,10-dimethoxypterokarpan 3-O-β-D-glukosid 

a calycosin 7-O-glukosid, neprokazovaly žádné ochranné činnosti. Tyto výsledky 

ukázaly, že mezi izolovanými sloučeninami je právě formononetin nejlepší 

neuroprotektivum pro glutamátem poškozené buňky PC12. Mikroskopické pozorování 

rovněž potvrdilo tento závěr. 

Antioxidační systém obsahuje vysoké množství antioxidačních sloučenin např. 

glutathion (GSH)) a antioxidačních enzymů (např, SOD, GSH-Px). GSH je hlavní 

endogenní antioxidant v buňkách a hraje důležitou roli při ochraně mozkové tkáně  

před oxidačním stresem. Účinek těchto isoflavonoidů byl zkoumán na úrovni GSH  

po léčbě glutamátem. Výsledky ukázaly, že tyto tři isoflavonoidy mohou zabránit 

vyčerpání GSH při toxicitě vyvolané glutamátem. Mezitím, formononetin, calycosin  

a ononin významně zachovaly aktivity antioxidačních enzymů, SOD a GSH-Px 

v buňkách PC12, které byly poškozeny glutamátem. 

Přibývající zprávy poskytly důkazy, které označují oxidační stres jako hlavní 

patogenní mechanismus v neurodegeneraci, jako je Alzheimerova choroba (AD), 

Parkinsonova choroba (PD) a amyotrofická laterální skleróza (ALS). Oxidační 

nadprodukce vede k oxidativnímu molekulárnímu poškození tkáně. Z tohoto důvodu, 

ochrana neuronů před oxidativním poškozením může poskytnout užitečné terapeutické 

potenciály pro prevenci nebo léčení neurodegenerativních onemocnění způsobených 

oxidačním stresem. 

Isoflavonoidy v současné době zaujímají velkou pozornost vzhledem k jejich 

různým zdravotním výhodám. Bylo navrženo, že některé z těchto prospěšných účinků 
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isoflavonoidů mohou být alespoň částečně zprostředkované jejich antioxidační 

aktivitou. Mechanismus antioxidačních účinků isoflavonoidů obsahuje hlavně: 

potlačující tvorbu ROS buď inhibicí enzymů nebo jejich schopností chelatovat kovy 

zapojené do produkce volných radikálů; vyplachování ROS; stabilizaci membrán 

snížením jejich tekutosti a zvýšenou regulaci, nebo chrání antioxidační obranný systém. 

V této studii se buňky PC12 s vysokou koncentrací L-glutamátu záměrně 

poškodily, aby se následně posoudily ochranná opatření pěti isoflavonoidů izolovaných 

z Huangqi. Experimentální výsledky ukázaly, že tři z nich, formononetin, ononin  

a calycosin mohly chránit buňky PC12 před oxidačním stresem vyvolaným glutamátem. 

Předběžná úprava s nimi mohla zabránit snížení aktivity antioxidačních enzymů (SOD  

a GSH-Px) a vyčerpání GSH v PC12 buňkách poškozených glutamátem, což ukazuje, 

že antioxidační kapacita buněk byla zlepšena. Kromě toho zjištění, že se snížilo 

uvolňování LDH, ukázalo, že to vedlo ke stabilizaci membránových struktur  

a ke zlepšení integrity membrány. Bylo navrženo, že isoflavonoidy proniknou  

do hydrofobního jádra membrány a způsobí dramatický pokles tekutosti lipidů v této 

oblasti membrán, které by mohly stericky bránit difúzím volných radikálů, také způsobí 

snížení kinetické rychlosti reakcí volných radikálů a tím sníží buněčné oxidační 

poškození. 

Experimentální výsledky také naznačují, že 7-hydroxylová skupiny v A kruhu  

a 3‘-hydroxylové skupiny v B kruhu jsou rozhodující částí mající antioxidační aktivitu. 

Calycosin má dvě skupiny a ukázal, že je nejúčinnější sloučeninou mezi pěti 

isoflavonoidy. 9,10-dimethoxypterokarpan-3-O-β-D-glukosid a ononin mají nedostatek 

skupin a neprokázaly tak žádné aktivity ve vyplachování volných radikálů.  

Že calycosin-7-O-glukosid měl vyšší antioxidační aktivitu než formononetin ukazovalo, 

že 3‘-hydroxylová skupina v kruhu B, je silnější než 7-hydroxylová skupina v kruhu A. 

Kromě toho, ochranná opatření těchto tří isoflavonoidů nebyla v souladu s jejich 

vyplachovacími činnostmi organických volných radikálů. Calycosin 7-O-β-D-glukosid, 

který má stejný aglykon jako calycosin, nevykazoval neuroprotektivní aktivitu  

na glutamátem poškozených buňkách PC12 a jejich lepší antioxidační aktivity byly 

naměřeny v testu DPPH. Naproti tomu, ononin, který nemá antioxidační aktivitu, 

vykazoval neuroprotektivní schopnost, ale je méně účinný než formononetin. 

Stručně řečeno, můžeme vyvodit tyto závěry: aglykony mají lepší biologické 

aktivity, protože jsou lipofilnější než glykosidy. Radikály zachycující činnost těchto 

isoflavonoidů: formononetinu, ononinu a calycosinu nemusí významně přispívat  
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k jejich antioxidačním vlastnostem, protože jejich biologicky dostupné dávky  

v buněčném systému jsou mnohem menší než v bezbuněčném systému. Asi záleží  

na zvýšení endogenních antioxidantů a na stabilizaci membránových struktur buněk 

vedoucí k inhibici buněčného poškození vyvolaného glutamátem. [6] 

 

8.1.3 Desmodium uncinatum 

Název rostliny: Desmodium uncinatum – stužkovec 

Čeleď: Fabaceae - bobovité 

Popis: bylina, keř, polokeř 

Původ: tropy, subtropy 

 

C-methylované a C-prenylované isoflavonoidy z kořenového extraktu 

Desmodium uncinatum 

Souhrn 

Pterokarpan, 1,9-dihydroxy-3-methoxy-2-methylpterokarpan (pojmenovaný 

uncinakarpan) a dva isoflavony, 5,7-dihydroxy-2 ', 3', 4'-trimethoxy-6- (3-methyl-

but-2 enyl) isoflavon (pojmenovaný uncinanon D) a 5,4'-dihydroxy-7,2'-methoxy-6-

methyl-iso flavanon (pojmenovaný uncinanon E), byly izolovány z CH2CI2 

kořenového extraktu Desmodium uncinatum a charakterizovány spektroskopickými 

metodami. Kromě toho byl rozpoznán vzácný pterokarpan edudiol a dva známé 

abietanové diterpeny, 7-oxo-15-hydroxydehydroabietová kyselina a kyselina  

7-hydroxycallitrisic. Frakce kořenového extraktu, která byla analyzována vyvolaným 

klíčením semen Striga hermonthica  nevykazovala žádnou činnost. 

 

Rod Desmodium (Fabaceae) se používá pro kontrolu eroze, pokrytí půdy  

a ochranu přírody v zemích zbavených vegetace. Mnohé druhy jsou vysoce ceněny jako 

krmivo a také v lidovém léčitelství. Když byly nasazeny krmné luštěniny Desmodium 

uncinatum (stříbrný list) a Desmodium intortum (zelený list) jako meziplodiny, tak  
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se zjistilo, že se snížilo poškození kukuřice hmyzem, jako jsou Busseola fusca 

(Noctuidae) a Chilo partellus (Pyralidae). Bylo prokázáno, že jsou za toto odpovědné 

těkavé odpuzující látky z těchto luštěnin. Když se tyto meziplodiny nachází v oblastech 

zamořených parazitními plevely jako je Striga hermonthica (Scrophulariaceae), tak je 

vidět, že napadení kukuřice je dramaticky sníženo. Kromě účinků zvýšeného množství 

dusíku a zastínění spojené s kukuřičnými meziplodinami Desmodium, je alelopatický 

účinek do značné míry zodpovědný za kontrolu S. hermonthica. Bylo zjištěno,  

že kořenový extrakt D. uncinatum stimuluje klíčení semen Striga a inhibuje radikální 

růst výsledných sazenic, a tato kombinace představuje alelopatický mechanismus 

spojený s ovládáním Striga. To také odpovídá za to, že meziplodiny kukuřice  

s Desmodium mají za následek kontinuální a rychlé vyčerpání Striga semen z půdy, 

během následujících let. 

V předchozím sledování vodných kořenových extraktů D. uncinatum byly 

izolovány a charakterizovány tři isoflavanony a isoflavony. Z nichž, 4“,5“-dihydro-

5,2´,4´-trihydroxy-5“-isopropenylfurano- (2“,3“; 7,6) -isoflavanon (uncinanon B)  

a 4“,5“-dihydro-2´-methoxy-5,4´-dihydroxy-5“-isopropenylfurano - (2“,3“; 7,6)  

-isoflavanon (uncinanon C), byly aktivní jako mírní stimulanti Striga klíčení a jako 

mírní inhibitoři po klíčení. Tato práce, která vypovídá o izolaci a určování struktury tří 

nových isoflavonoidů z frakce CH2CI2 kořenových extraktů D. uncinatum, představuje 

část současných studií, které chemicky zkoumají kořeny této rostliny a biologickou 

zkouškou složky různé řady polarity. 

Na rozdíl od vodných kořenových extraktů D. uncinatum, které byly vystaveny 

jak stimulaci Striga klíčení tak i inhibičnímu růstu kořínků po klíčení, CH2CI2 extrakt  

z D. uncinatum (čerstvé kořeny) způsobil pouze stimulaci klíčení semen  

S. hermonthica. V 10 LG / ml a 100 lg / ml, CH2CI2 extrakt D. uncinatum (kořenů) 

stimuluje klíčení semen S. hermonthica 51,5 ± 2,2% a 61,5 ± 0,9%. Ve stejných 

biologických zkouškách, syntetický seskviterpen, který je známý tím, že stimuluje 

Striga klíčení, způsobil stimulaci klíčení 50,2 ± 4,7% v 5 lg / ml. Izolace a čištění 

některých sloučenin z frakce CH2Cl2 extraktu D. uncinatum (kořeny) vedla k zisku čtyř 

isoflavonoidů, společně s dvěma abietany diterpenů. Nicméně žádná z těchto sloučenin 

nevykazovala významnou stimulační aktivitu Striga klíčení. 

Elektronová emisní hmotnostní spektroskopie s vysokým rozlišením (HREIMS) 

udává u sloučeniny 1 molekulární iontový pík při m / z 300,0993 odpovídající 

molekulárnímu vzorci C17H16O5.1H-NMR a 1H, 1H-COSY spektra ukázala čtyři 
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alifatické protony v jednom spinovém systému při d 4,22 (dd, J = 4,4, 10,4 Hz), 3,50 

(dd, J = 10,4, 11,0 Hz), 3,43 (ddd, J = 4,4, 6,6, 11,0 Hz) a 5,65 (d, J = 6,6 Hz), přidělený 

CH2-6, H-6a, H-11a z kostry pterokarpanu. Přítomnost pterokarpanové kostry se opírala 

o 13C-NMR spektrum, které prokázalo odpovídající atomy uhlíku při d 66,5 (C-6), 39,5 

(C-6a), a d 76,3 (C-11a). V 1H nukleárním magnetickém rezonančním (NMR) spektru 

byly pozorovány další signály, které ukazovaly na přítomnost methylové skupiny  

(d 2,07, s), methoxylové skupiny (d 3,80, s), aromatického singletu (d 6,13)  

a aromatických protonů spinového systému ABX (d 6,33, d, J = 2,2 Hz; d 6,36, dd,  

J = 2,2, 8,2 Hz a 7,12 d, d, J = 8,2 Hz). Molekulární vzorec C17H16O5 a přítomnost pěti 

kyslíkatých aromatických atomů uhlíku, (d 155,2, 155,8, 158,8 a 159,8, 160,8) v 13C 

NMR spektru jsou v souladu se dvěma hydroxylovými substituenty, vedle methylových 

a methoxy skupin v pterokarpanovém skeletu. Tvorba di-acetátu, jehož elektronová 

emisní hmotnostní spektroskopie (EIMS) udává molekulární iontový pík při m / z 384, 

potvrdila přítomnost dvou hydroxylových skupin v této sloučenině. V heteronukleárním 

násobném vazebném korelačním spektru (HMBC), jsou korelace methylových protonů 

(d 2,07) se signály při d 155,8, 105,6 a 159,8 v souladu s tri-substituovaným A-kruhem 

s methylem v poloze C-2 a kyslíky na C-1 a C-3. HMBC korelace methoxylových 

protonů (d 3,80) se signálem na d 159,8 a H-11a (d 5,65) se signálem na d 155,8 mají 

povolené umístění skupiny methoxyl na C-3 a hydroxylové skupiny na C-1. Substituce 

v A-kruhu byla potvrzena 1D-GOESY experimenty, které ukázaly interakci mezi 

methylovými protony (d 2,07) a skupinou methoxyl (d 3,80); a mezi skupinou methoxyl 

(d 3,80) a aromatickým singletem při d 6,13 (H-4). ABX spinový systém odpovídá  

za D-kruh protonů s biogenetickým očekávaným okysličením na C-9, a to bylo 

potvrzeno experimenty HMBC. Přírodní pterokarpany jsou známé tím, že se vyskytují  

v konfiguraci cis. V souladu s tím, vazebná konstanta mezi H-6a, H-11a (J = 6,6 Hz)  

a silné NOE mezi H-11a (d 5,65) a H-6a (d 3,43) jsou v souladu s cis-geometrií  

na kruhovém spojení. Tato sloučenina ukázala vysokou negativní optickou rotaci ([a]  

D = 250) v souladu s 6aR: 11aR absolutní konfigurací. Proto sloučenina 1 byla 

charakterizována jako (6aR: 11aR) -1,9-dihydroxy-3-methoxy-2-methylpterokarpan, 

pro který byl navržen triviální název uncinakarpan. Všechny 1H a 13C NMR 

spektroskopické signály 1 byly přiřazeny na základě 1H-1H COSY, GOESY, HMQC  

a HMBC spekter. 

Sloučenině 2 byl přidělen molekulový vzorec C21H22O5 (m / z 354,1467)  

z HREIMS.1H a 13C NMR spektra ukázala, že tato sloučenina je derivát pterokarpanu  
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s 3-methyl-but-2-enyl,  methoxylovým a dvěma hydroxylovými substituenty.  

Po srovnání údajů sloučeniny 2 z NMR se sloučeninami 1 se ukázalo, že sloučenina 2  

se liší od 1 přítomností skupiny 3-methyl-but-2-enyl namísto methylové skupiny  

v poloze C-2. Umístění skupiny 3-methyl-but-2-enyl v poloze C-2 bylo potvrzeno 

pomocí HMBC spektra, které ukázalo korelaci mezi methylenovými protony na C-10  

(d 3,39, d, J = 6,3 Hz), s C-1 (d 159,9), C-2 (d 114,3) a C-3 (d 157,8). Chemický posun 

methoxylové skupiny v 2 (d) v poloze 13C je v podstatě 63,5 směrem dolů ve srovnání  

s tím, co bylo pozorováno u 1 (d 54,9), což naznačuje, že di-ortho-substituované jsou  

v souladu s jeho umístěním na C-1. To se potvrdilo z HMBC korelace mezi 

methoxylovanými protony s C-1 a od NOE (v GOESY experimentu) interakcí 

methoxylovaných protonů s H-11a (d 5,63) a s methylenovými protony (d 3,39) při  

C-10 3-methyl-but-2-enylovou skupinou v poloze C-2. Proto tato sloučenina 2 byla 

charakterizována jako 3,9-dihydroxy-1-methoxy-2- (3-methyl-but-2-enyl) pterokarpan. 

Tato sloučenina (triviálním názvem edudiol) byla dříve izolována z Neorautanenia 

edulis a její struktura byla navržena na základě chemické vzájemné konverze  

a ve srovnání s dalšími pterokarpany. Zde je k dispozici první detailní NMR důkaz 

struktury této sloučeniny. 

Sloučenině 3 byl přidělen molekulový vzorec C23H26O7 (m / z 414,1678)  

z HREIMS. Sada alifatických protonových signálů (d 4,40, dd, J = 5,4, 10,8 Hz, d 4,51, 

dd, J = 10,8, 11,0 Hz a d 4,23, dd, J = 5,5, 11,0 Hz) a uhlíkových signálů (d 70,8, d 47,8 

a 197,9 d) v 1H a 13C NMR spektrech, jsou v souladu se sloučeninou 3 jako derivátem 

isoflavanonu.1H a 13C NMR odhalilo přítomnost 3-methyl-but-2-enyl, tří 

methoxylových a dvou hydroxylových substituentů na skeletu  isoflavanonu. Přítomnost 

aromatického singletu (d 5,97) a dvou ortho-spojených aromatických protonů (d 6,91, d, 

J = 8,6 Hz a 6,78 d, d, J = 8,6 Hz), byl rovněž patrný z 1H NMR spektra. V MS 

fragment iontu při m / z 194 (3a), vyplývající z retro-Diels Alderovy reakce (RDA) 

odštěpením C-kruhu uvádí  umístění tří methoxylových skupin v B-kruhu a dvou 

hydroxylových a 3-methylbut 2-enyl skupiny v A-kruhu. S biogeneticky očekávaným 

okysličováním na C-5 a C-7, skupina 3-methyl-but-2-enyl může být buď na C-6 nebo 

C-8. V HMBC spektru, singlet při d 5,97 a methylenové protony (d 4,40, dd, J = 5,4, 

10,8 Hz a d 4,51, dd, J = 10,8, 11,0 Hz), v poloze C-2 ukázaly korelaci s C-8a ( d 161.8) 

umožňující zadání singletu d 5,97 až H-8; v důsledku toho by skupina 3-methyl-but-2-

enyl mohla být umístěna pouze na C-6. To bylo potvrzeno v HMBC experimentu, který 

ukazuje korelace mezi methylenovými protony na C-100 (d 3,25, d 7,1 Hz), s C-5 (d), 
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161,8 C-6 (d 108,7) a C-7 (d 164,9). V kruhu B mohou být oba ortho-spojené dublety 

při d 6,78 a 6,91 (J = 8,6 Hz) přiřazeny k H-50 a H-60 se třemi methoxylovými 

skupinami nacházejícími se v poloze C-20, C-30 a C -40. Chemický posun pozic 13C 

NMR pro B-kruh uhlíkových atomů a methoxylových skupin je v souladu s umístěním 

methoxylových skupin v poloze C-2´, C-3´ a C-4´. Z tohoto důvodu byla sloučenina 3 

charakterizována jako 5,7-dihydroxy-2´,3´,4´-trimethoxy-6- (3-methyl-but-2-enyl) 

isoflavanon, pro který byl navržen triviální název uncinanon D. 

Sloučenina 4, C18H18O6 (m / z 330,1103) je také isoflavanonový derivát mající 

dva methoxylové, dva hydroxylové a 1 methylový substituent. V HREIMS fragmentu 

iontu při m / z 181, vyplývající z RDA odštěpením C-kruhu je v souladu s umístěním 

jednoho hydroxylu (d 12,33 pro 5-OH), methoxylu, (v C-7) a methylu (na C-6 nebo  

C-8) v A-kruhu. HMBC korelace methylových protonů (d 2,04) s C-5 (d 161,1), C-6 (d 

106,2) a C-7 (d 165,8), a korelace aromatického singletu (d 6,05) s C-8a (d 161,9) a C-4 

a (d 103,6) umožní zadání singletu na H-8 a umístění methylu na C-6. Tato umístění 

byla potvrzena GOESY experimentem, který ukázal NOE interakci mezi methylovými 

protony (d 2,04) jak s 5-OH (d 12,33) tak se 7-OMe (d 3,89). V Axy spinovém systému 

při d 6,97 (d, J = 8,1 Hz), d 6,41 (dd, J = 2.1,8.1 Hz), a d 6,47, (d, J = 2,1 Hz), mohou 

být přiřazeny k H-60, H- 50 a H-30, respektive B-kruhu, se zbývajícími methoxylovými 

a hydroxylovými skupinami v poloze C-20 a C-40.GOESY pokus ukázal interakci 

methoxylové skupiny (d 3,80) s H-30 (d 6,47), CH2-2 (d 4,45 a 4,55 d) a H-3 (d 4,31): 

v souladu s umístěním methoxylové skupiny na C -20. To bylo potvrzeno z HMBC 

spektra, které ukázalo korelace mezi methoxylovými protony (d 3,80) a C-20. Tudíž 

tato nová sloučenina je 5,4´-dihydroxy-7,2´-dimethyl-6-methyl-isoflavon a jako triviální 

název mu byl přiřazen uncinanon E. 

Známé abietanové diterpeny, 7-oxo-15-hydroxy kyselina dehydroabietová  

a kyselina 7-hydroxycallitrisic, byly identifikovány po srovnání jejich 

spektroskopických a fyzikálních dat s daty uváděnými v literatuře. [7] 

 

8.1.4 Dalbergia oliveri 

Název rostliny: Dalbergia oliveri – dalbergie 

Čeleď: Fabaceae - bobovité 
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Popis: strom, keř, liána 

Původ: tropy 

 

Laboratorní hodnocení výtažků Dalbergia oliveri (Fabaceae: Fabales)  

a izolovaných isoflavonoidů na komárech Aedes aegypti 

Souhrn 

Autoři tohoto článku zkoumali, za laboratorních podmínek, potenciál Dalbergia 

oliveri u horečky dengue vektorovým řízením na základě vyhodnocení různých extraktů 

jako larvicidy a růst disruptorů z Aedes aegypti způsobujících žlutou zimnici. Třetí 

instary a kukly z komára byly testovány podle požadavků světové zdravotnické 

organizace (WHO). Nejvyšší larvicidní účinek byl získán pomocí dichlormethanových  

a hexanových extraktů (50% smrtelná koncentrace (LC50) = 289,1 a 325,3 ppm, v tomto 

pořadí) v rámci 24 hodin po ošetření. Nicméně pokud byla léčba provedena za delší 

dobu trvání jak 48 hodin (LC90 = 5048,5 ppm pro hexanové a 2848,1 ppm  

pro dichlormethanové extrakty) tak u dichlormethanových extraktů byla toxicita  

asi 1,78-krát vyšší než u hexanových. V těchto léčbách zmírňujících inhibici kuklení 

bylo s některými zůstávajícími larvami spatřeno také čtvrté stadium 8 dní před smrtí. 

Zároveň nebyly zjištěny žádné významné rozdíly v pohlaví dospělých. 

Dichlormethanový extrakt, ten nejaktivnější, byl podroben sekvenční chemické separaci 

k získání řadě isoflavonoidů. Tři sloučeniny (+) - medicarpin, formononetin a (±) - 

violanon byly identifikovány jako aktivní larvicidy Aedes aegypti. U léčby 

dichlormethanovým extraktem 1-3 h staré kukly po 48 hodinách léčby (LC50 = 1004,5 

ppm) byla pozorována významná úmrtnost kukel.  Nejvíce účinnou látkou proti kuklení 

byl isoflavonoid medicarpin (LC50 = 296,72 ppm). Ekluzivní inhibice (EI) byla 

pozorována v kuklách, které byly léčeny dichlormethanovým extraktem (EI50 z 668,7 

ppm). Tak přirozeně se vyskytující larvicidy mohou být zvláště účinné v případě,  

kde jsou larvální stanoviště snadno identifikovatelná. Získané výsledky představují 

první zprávu z tohoto druhu rostliny, která se používá k ovládání komárového 

přenašeče. 
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Více než 40% světové populace v přibližně 100 zemích, jsou vystaveny různým 

stupňům chorob přenášených vektory, jako jsou malárie, horečka dengue, chikungunya, 

filarióza, japonská encefalitida a viscerální leishmanióza, které mají za následek tisíce 

úmrtí ročně. Aedes aegypti je hlavním vektorem, který přenáší horečku dengue.  

Je hlášeno, že každý rok nakazí více než sto milionů lidí ve více než 110 zemích  

v tropech. Mezi faktory, které mohou vyvolat vzplanutí, patří zvýšení vektorových 

hnízdišť, migrace nakažených lidí do oblasti bohaté na tyto vektory, populace  

s vnímavými jedinci, příchod nových účinných vektorů, opatření vektorového řízení  

a odolnost přenašeče insekticidů. Pesticidy jsou známy tím, že způsobují znečištění 

životního prostředí a jsou přenášeny prostřednictvím potravinového řetězce. Bylo 

prokázáno, že jsou toxické pro necílové organismy, protože dojde k nežádoucím 

účinkům a rezistenci díky jejich bezohlednému používání. Proto je nutné, aby se nalezly 

alternativní metody k nahrazení nebo k omezení používání chemických pesticidů. 

Hledání nových strategií nebo přírodních produktů pro kontrolu destruktivního hmyzu  

a 144 vektorů onemocnění je žádoucí, vzhledem k převládajícímu výskytu vektoru 

odolného proti syntetickým insekticidům a k problému toxických biologicky 

neodbouratelných zbytků znečišťujících životní prostředí a díky nežádoucím účinkům 

na necílové organismy. Botanické fytochemikálie s komářím potenciálem jsou nyní 

určovány jako silné alternativní insekticidy, které nahradí syntetické insekticidy  

v kontrolních komářích programech vzhledem k jejich vynikajícím larvicidním, 

kuklícím a adulticidním vlastnostem. Extrakty nebo éterické oleje z rostlin, mohou být 

alternativními zdroji, protože představují bohatý zdroj bioaktivních látek, které jsou 

biologicky rozložitelné v netoxické produkty a potenciálně vhodné pro použití komárů 

Použití přirozeně se vyskytujících sloučenin z rostlinných zdrojů ukázalo naději pro 

komerční insekticidy, jako jsou azadiractin, pyrethriny, rotenon, nikotin a toosendanin. 

Z těchto různých důvodů zůstává věděckým zájmem screening léčivých rostlin  

pro kontrolu komárů. U druhů Dalbergia, obsahujících isoflavonoidy, a především 

čeleďi Fabaceae je známo, že mají potenciál pro kontrolu škůdců. Je známá pesticidní 

aktivita Dalbergia oliveri proti termitům a houbám a i další druhy tohoto rodu mohou 

kontrolovat zralost listů, defoliátorů, stonku a termitů. Ačkoli některé studie prokázaly 

jejich insekticidní účinky, tak v současné době nejsou žádné insekticidní zprávy 

schopné ukázat vliv na A. aegypti. Proto se tato studie zaměřila na analýzu larvicidních 

účinků, ze surové nebo izolované sloučeniny z D. oliveri, proti tomuto vektoru dengue. 

Výsledky této studie by mohly být užitečné při podpoře výzkumu, jehož cílem je vývoj 
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nových vektorových činitelů a boj proti škůdcům, na základě biologicky aktivních 

chemických látek z domácího zdroje rostlin. 

Akutní toxicita různých koncentrací rozpouštědel extrahovaných z jádrového 

dřeva této rostliny, která produkovala úmrtnost Ae. aegypti, ukázala,  

že dichlormethanový extrakt byl nejlepší ve srovnání s hexanovým, ethylacetátovým  

a methanolovým po 24 hodinách léčby. Úmrtnost se vyskytla v závislosti na dávce  

a hodnota  LC50 získaná v případě dichlormethanového extraktu, byla 289,1 ppm. 

Úmrtnost nebyla kontrolována. Po 48 h léčby byla účinnost výraznější a významně  

na stejné úrovni, s LC50 = 153,7 v hexanovém extraktu a 169,9 ppm  

v dichlormethanovém extraktu. Avšak dichlormethanová frakce zůstala jako 

nejaktivnější ze všech hodnocených extraktů, protože po 48 hodinách byl tento extrakt 

1,78-krát účinnější než hexanový extrakt (LC90 = 5048,5 ppm pro hexanové a 2848,1 

ppm pro dichlormethanové extrakty).  

U kukel byly získány podobné výsledky a dichlormethanový extrakt byl proti 

kuklám nejúčinnější, nicméně, koncentrace potřebná pro získání toxicity byla vyšší 

(LC50 = 1004,5 a LC90 = 3095,2 ppm) než u larvální léčby. 

Mezi izolovanými isoflavonoidy z dichlormethanového extraktu byly 3 

sloučeniny účinné proti třetím instarům. Účinné látky byly (+) - medicarpin, 

formononetin a (±) -violanon. (+) - Medicarpin byl nejaktivnější s LC50 = 102,47  

a 96,91 ppm po 24 a 48 hodinách léčby. Nicméně, hodnoty LC90 byly výrazně podobné 

v obou časových intervalech. (+) - Violanon byl nejméně aktivní z těchto 3 sloučenin  

s vyššími hodnotami LC90 z 670,02 a 713,07 ppm po 24 a 48 hodinách léčby.  

U kukel, byla potřebná koncentrace k usmrcení 50% populace kukel, opět  

pro všechny 3 sloučeniny vyšší.  

Ze tří hodnocených sloučenin, byl po 48 h léčby nejvíce toxický medicarpin 

(LC50 = 296,72 ppm). Další dvě sloučeniny byly poměrně méně aktivní. Vznik 

dospělého jedince z ošetřených kukel byl normální při použití nižší koncentrace,  

ale dávka byla závislá na snížení vzniku dospělých ve všech hodnocených extraktech 

proti kuklám. Ekluzivní inhibice (EI50) určuje podle různých extrakčních procedur 

významně podobnou ekluzivní inhibici po ošetření kuklí s dichlormethanovými (EI50 = 

668,7 ppm) a ethyl-acetátovými (703,4 ppm) extrakty, která byla poměrně dosažena  

při vyšších koncentracích v případě methanolové a hexanové léčby. Nicméně u komárů, 

kteří  se objevili normálně při různých ošetřeních, nebyly zjištěny žádné významné 

rozdíly v pohlaví nově vzniklých dospělých jedinců. 
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Larvální stadia komárů jsou pro pesticidy snadnými cíli, protože se chovají  

ve vodě. Byly vyvinuty některé z nových významných larvicidních regulátorů růstu 

hmyzu, jako jsou methopren, pyriproxyfen, diflubenzuron a endotoxiny získané  

z Bacillus thuringiensis israelensis a B. sphaericus. Azadirachta indica je rostlina, která 

inhibuje krmení a získala tak široké přijetí v některých zemích. Mnoho esenciálních 

olejů z rostlinných zdrojů, jako jsou citronela, puškvorec, blahovičník a mnoho 

pryšcovitých rostlin, bylo vyhlášeno za slibné larvicidy komára. Proto je použití 

rostlinných výrobků jednou z nejlepších alternativ pro řízení komára. Mnoho druhů 

rostlin je známo tím, že vykazují biologickou aktivitu, která je často přiřazována  

k sekundárním metabolitům, které mají řadu vlastností, včetně insekticidního účinku, 

odpuzování, odvrácení od krmení, reprodukční retardace a regulace růstu hmyzu proti 

různým druhům komárů. 

V této práci, byla stanovena účinnost dobře známé thajské rostliny D. oliveri 

proti larvám Ae. aegypti. Bylo zřejmé, že změna účinnosti mezi různými extrakty  

a dichlormethanovým extraktem z jádrového dřeva tohoto druhu byla nejaktivnější 

larvicidní  frakcí. Po 48 h léčby byla účinnost výraznější v dichlormethanovém s LC50= 

169,9 a hexanovém extraktu s LC50 = 153,7 ppm. Nicméně bylo zřejmé,  

že dichlormethanová frakce byla účinnější ve srovnání s léčbou hexanovým extraktem 

po 48 hodinách léčby. Důvodem je, že hodnota  LC90 byla 1,78 krát lepší, tedy 5048,5 

ppm pro hexanový a pouze 2848,1 ppm pro dichlormethanový extrakt. Ve srovnání 

s jinými extrakty byly ve své účinnosti mírné. Pozitivní kontrola s Pyrethrum oleoresin 

jistě získá lepší výsledky, jako pyrethriny, které jsou známé díky neurotoxinům. I když 

je toto první zpráva k důkazu D. oliveri jako larvicidního komára, tak je dosud známo, 

že některé extrakty této rostliny jsou pesticidní proti termitům a některým houbám. 

Některé zprávy také prokazují účinnost ostatních druhů Dalbergia jako je například  

D. latifolia, která může kontrolovat vyzrálost listů, defoliátorů a termitů. Existují i jiné 

druhy rostlin, které byly vyhodnoceny jako larvicidy proti Ae. aegypti. Tato Atlanda 

monophylla (LC50 = 5,7 ppm) je lepší než extrakty D. oliveri a extrakty Quilaja sapanin 

(LC50 = 500 ppm), Ageratina adenophora (LC50 = 345,34 ppm) a Momordica charantia 

(LC50 = 14500 ppm) jsou podstatně méně toxické oproti extraktům D. oliveri. 

Dichlorethanový výtažek z Abuta grandifolia a Minthostachys setosa, nebo extrakt 

z Melia azedarach má také potenciál ke kontrole larev A. aegypti.  

Tato studie ukázala, že tři isoflavonoidy z dichlormethanového extraktu jádrové 

dřeva D. oliveri, působily proti třetím instarům Ae. aegypti a (+) - medicarpin byl 
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nejaktivnější sloučeninou ve srovnání s formononetinem a (±) -violanonem. Tyto 

isoflavonoidy jsou známé jako komáří larvicidy a rotenon je jedním z prvních tradičních 

botanických příkladů z Dalbergia monetaria který má larvicidní účinnost proti  

Ae. Aegypti. Neotenon a neorautanon jsou isoflavonoidy izolované z Neorautanenia 

mitis, které zobrazují účinnost proti dospělým komárům Anopheles gambiae s LC50 = 80 

a 90 ppm. Existují i další sekundární metabolity v rostlinách, které jsou insekticidní  

k Ae. Aegypti jako polyacetyleny izolované z druhů Asteraceae, které mají blízko-UV-

zprostředkovaným larvicidním vlastnostem Ae. Aegypti. Jeden z nich, -terthienyl 

z Tagetes, byl označen jako toxičtější než dichlorodifenyltrichloroetan (DDT). 

Skořicový aldehyd a skořicový acetát jsou pro 4. instary Ae. Aegypti také toxické.  

V poslední době byl mangostin z Garcina mangostana označen jako účinný proti těmto 

larvám hmyzu. Olejové a linolové kyseliny z různých rostlin byly docela silné proti 

čtvrtému instaru larvy Ae. Aegypti a hodnoty  LC90 byly v rozmezí 35 až 96 ppm. Tyto 

studie naznačují, že přípravky na bázi rostlin mohou hrát významnou roli v řízení 

komára zejména v larválních stádiích. Sekundární alelochemikálie z rostlin jsou 

obvykle komerčně dostupné jako samostatné koncentrované sloučeniny. V extraktu 

směsi sloučenin bylo prokázáno, že snižují hustotu škůdce, protože mohou mít další 

aktivní sloučeniny, které mohou být synergické a mohou přispívat ke zvýšení aktivity. 

Nicméně, v tomto případě to nemusí být pravda, protože všechny tři hodnocené 

isoflavonoidy jsou v jejich účinnosti lepší, než celkový extrakt; to může být nejen kvůli 

absenci synergismu, ale také vzhledem ke skutečné koncentraci sloučeniny v extraktu. 

V této studii bylo hlavně zajímavé selhání ekluze, zejména v případě 

dichlormethanového a ethylacetátového extraktu při léčbě kuklí. V této fázi je zřejmé, 

že tento účinek není kvůli přítomnosti isoflavonoidů v těchto rostlinných druzích, 

protože nebyla pozorována žádná ekluzivní inhibice po léčbě těchto čistých sloučenin. 

Bylo by však vhodné podotknout, že jako dva různé extrakty ukázaly téměř podobnou 

ekluzivní inhibici, takže musí existovat nějaká konkrétní allelochemikálie, která  

je přítomná v obou extraktech D. oliveri, a která musí být odpovědná za činnost 

zástupce, pro kterého se vyžaduje další podrobnější vyšetření. 

Larvy ošetřené s výtažky z rostlin v této studii, vykazovaly po aplikaci křeče, 

což naznačuje, že mají vliv na neurotransmitery. Existuje několik studií, které ukazují, 

že botanické insekticidy, jako jsou azadirachtin, rotenon a mangostin mohou ovlivnit 

neurotransmitery. Způsob účinku isoflavonoidů, konkrétně rotenonů, naznačuje inhibici 

NADH dehydrogenázy. NADH dehydrogenáza je první enzym (komplex I) 
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mitochondriálního elektronového transportního řetězce a nejznámější inhibitor tohoto 

komplexu je rotenon, který se váže na vazebné místo ubichinonu.  

Nicméně, výsledky zatím ukazují, že isoflavonoidy jsou potenciální komáří 

larvicidní přírodní látky, které potřebují být dále využity jednotlivě nebo  

v kombinacích, a může být užitečné prozkoumat jejich působení. Výsledky získané  

v této studii jsou první zprávou, která ukázala extrakty D. oliveri a izolované 

isoflavonoidy z této rostliny k ovládání komářího vektoru larvy a kukly. Nejvyšší 

larvicidní účinek byl získán po léčbě larvy dichlormethanovým extraktem, který tam byl 

díky přítomnosti isoflavonoidů. Zajímavým postřehem byl efekt na proces ekluze, 

potom co byly kukly ošetřeny dichloromethanovým nebo ethyl-acetátovým extraktem. 

To ale zřejmě nebylo kvůli isoflavonoidům získaným z dichlormethanových extraktů.  

Bylo by však vhodné podotknout, že jako dva různé extrakty ukázaly téměř podobnou 

ekluzivní inhibici, takže musí existovat nějaká konkrétní alelochemikálie, která  

je přítomná v dichlormethanovém i ethylacetátovém extraktu, a která musí být 

zodpovědná za činnost zástupce, pro kterého se vyžaduje další podrobnější vyšetření. 

[8] 

 

8.1.5 Medicago truncatula 

Název rostliny: Medicago truncatula – tolice 

Čeleď: Fabaceae - bobovité 

Popis: bylina, výjimečně keř 

Původ: Středomoří 

 

Metabolické profilování a systematická identifikace flavonoidů  

a isoflavonoidů v kořenové a buněčné suspenzní kultuře Medicago 

truncatula pomocí HPLC-UV-ESI-MS a GC-MS 

Souhrn 
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Ve velkém měřítku byl použit integrovaný přístup s využitím vysokoúčinné 

kapalinové chromatografie v ultrafialové oblasti spojené s ionizací elektrosprejem  

a hmotnostní spektrometrií (HPLC-UV-ESI-MS) a plynové chromatografie 

s hmotnostní spektrometrií (GC-MS) a systematické identifikace polyfenolů v kořenové 

a buněčné kultuře Medicago truncatula. Za optimálních podmínek bylo možné současně 

kvantifikovat a identifikovat 35 polyfenolů, včetně 26 isoflavonů, 3 flavonů, 2 

flavanonů, 2 auronů a 1 chalkonu. Mezi tyto identifikované látky patří: genistein  

β-D-di-glukosid, genistein β-D-di-glukosid-malonát, daidzein 7-O-β-D-glukosid 

(daidzin), daidzein 7-O-β-D-glukosid-6´´-O-malonát, biochanin A β-D-diklugosid, 

genistein 7-O-β-D-glukosid (genistin), hipidol 4´-O-β-D-glukosid, biochanin A  

β-D-glukosid-malonát, 5,3´-dimethoxyluteolin β-D-glukosid, genistein  

7-O-β-D-glukosid-6´´-O-malonát, dále také hispidol 4´-O-β-D-glukosid-malonát, 

2´-hydroxyformononetin β-D-glukosid, 5,3´-dimethoxyluteolin β-D-glukosid-

malonát, formononetin 7-O- β-D-glukosid (ononin), afrormosin 7-O- β-D-glukosid, 

2´-hydroxyformononetin β-D-glukosid-malonát, afrormosin 7-O- β-D-glukosid-

malonát (isomer), 7,4´-dihydroxyflavon, afrormosin 7-O- β-D-glukosid-6´´-O-

malonát, formononetin 7-O- β-D-glukosid-6´´-O-malonát, liquiritigenin, vestitol  

β-D-glukosid-malonát, irilone 4´-O- β-D-glukosid-6´´-O-malonát, medicarpin  

3-O- β-D-glukosid, irisolidon 7-O- β-D-glukosid, biochanin A 7-O- β-D-glukosid, 

medicarpin 3-O- β-D-glukosid-malonát, irisolidon 7-O- β-D-glukosid-6´´-O-

malonát, biochanin A 7-O- β-D-glukosid-6´´-O-malonát, naringenin, tricin, 

isoliquiritigenin, formononetin, afrormosin a medicarpin. Všechny identifikace byly 

založeny na UV spektrech, hmotnostní spektrální charakteristice protonových molekul, 

tandemových hmotnostních spektrálních datech, hmotnostním měření s použitím 

kvadrupólu a analyzátoru doby letu hmotnostního spektrometru (QtofMS) a byly 

potvrzeny prostřednictvím ko-charakterizace autentických sloučenin. Ve zvláštních 

případech, kdy stereochemie konjugátů cukru byla nejistá, byla použita enzymatická 

hydrolýza konjugátu pomocí GC-MS pro přiřazení stereochemické konfigurace cukru. 

Poté bylo provedeno srovnávací metabolické profilování kořenových a buněčných 

kultur Medicago truncatula a to odhalilo významné rozdíly v isoflavonoidním složení 

těchto dvou tkání. [9] 
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8.1.6 Pueraria sp. 

Název rostliny: Pueraria sp. 

Čeleď: Fabaceae - bobovité 

Popis: byliny, keře 

Původ: tropy, subtropy 

 

Identifikace isoflavonoidů z kořene rostliny Pueraria pro kontrolu 

kvality pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie-detektoru  

s diodovým polem-ionizace elektrosprejem-hmotnostní spektrometrie 

spojené s postkolonovou derivatizaci 

Souhrn 

 

Radix puerariae (RP) je doplněk stravy, který je široce používán ve funkčních 

potravinách. Rozvíjející se metoda HPLC-DAD-IT-TOF-MS spojená s postkolonovou 

derivatizací (PCD) byla použita pro separaci a identifikaci 22 isoflavonů v RP. Kromě 

toho, celkem 15 isoflavonů bylo současně stanoveno v jednom běhu vysokoúčinnou 

kapalinovou chromatografií (HPLC) s detetekcí fotodiodového pole (DAD), 8 z nich 

bylo v RP měřeno poprvé. Sloučeniny byly zažazeny do skupin charakterizovaných 

jako O-glykosylové isoflavonony, O-(6")-malglukózy, 7-OH-8-C-isoflavonglykosidy 

nebo 6-C-isoflavony. 

Obsah stanovených výsledků byl použit ke komplexnímu vyhodnocení vlastností 

vzorků Radix puerariae z různých přírodních stanovišť v Číně. Všechny kalibrační 

křivky vykazovaly ve zkušebním rozsahu dobrou linearitu (r> 0,9996). Intra a inter 

denní stabilita pro 15 analytů byla menší než 1,32% a 1,87%. Výtěžky se pohybovaly  

v rozmezí 95,1% až 103,5%. Metoda byla jednoduchá, proveditelná a praktická,  

a mohla být aplikována na rutinní analýzy Radix puerariae a jeho přípravky. Výzkum 

dal dobrý příklad pro komplexní řízení kvality RP. 

 

RP se používá k prevenci a léčbě nachlazení, chřipky, spalniček, ztuhlého 

zápěstí, úplavice a bolesti hlavy. Čínský lékopis obsahuje sušený Radix Puerariae 
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lobatae (RPL) a Radix Puerariae thomsonii (RPT). Moderní farmakologické studie 

ukázaly, že RP má antipyretický, analgetický, antioxidační, antidepresivní a je také 

účinný při léčbě závislosti na alkoholu. Isoflavony jsou hlavní složky obsažené v surové 

droze RP a jejich přípravcích, z nichž puerarin, daidzein a genistein  byly identifikovány 

jako aktivní složky. Isoflavony jsou běžně považovány za fytoestrogeny, a také za dobré 

kandidáty proti nádorovým onemocněním, jak bylo potvrzeno in vivo a studiemi 

buněčných kultur. S ohledem na slibné aplikace RP ve funkčních potravinách a / nebo 

fytomedicině se autoři tohoto článku snažili vytvořit komplexní, proveditelné  

a praktické metody pro kontrolu kvality Radix puerariae. 

Několik analytických metod, jako jsou chromatografie na tenké vrstvě (TLC), 

vysokoúčinná chromatografie na tenké vrstvě (HPTLC), vysokoúčinná kapalinová 

chromatografie (HPLC), vysokoúčinná kapilární elektroforéza (HPCE) a ultra-

vysokoúčinná kapalinová chromatografie (UHPLC), byly použity pro analýzu 

isoflavonů v RP. Nicméně, tyto technologie trpěly dlouhou dobou analýzy, s nízkým 

rozlišením, nízkou citlivostí, nízkou reprodukovatelností, komplexní přípravou vzorku  

a sloupců s nízkou odolností nebo malým počtem analytů. Vysokoúčinná kapalinová 

chromatografie ve spojení s detektorem s diodovým polem se sekvenční hmotnostní 

spektrometrií (HPLC-DAD-MSN) a dobou letu v iontové pasti hmotnostní 

spektrometrie (IT-TOF-MS) mají různé výhody, jako jsou vysoké rozlišení, přesné 

měření hmotnosti a vysoká citlivost, a proto jsou široce používány pro identifikaci 

struktury a ke stanovení obsahu potravin a potravinářských přídatných látek zejména 

pro rychlou separaci a identifikaci isoflavonů v RP. Nicméně, data hmotnostních 

spekter jsou schopna poskytnout dodatečné strukturální informace, jako jsou například 

poloha volných fenolových, methoxylových skupin a také propojení skupin cukru. 

PCD v kombinaci s HPLC-DAD-MSN je on-line analytická technika, která  

se široce používá k identifikaci fenolických sloučenin indukčním posunem 

v ultrafialové oblasti (UV) absorpčního maxima sloučenin. Některé nedávné studie 

úspěšně přijaly PCD s kapalinovou chromatografií spojenou s tandemovou hmotnostní 

spektrometrií (LC-MS / MS) pro identifikaci fenolických sloučenin v rostlinách Blumea 

gariepina, Saccharum a Trifolium. V předchozích studiích těchto autorů, použití 

přístrojů jako je HPLC, DAD, IT-TOF-MS a PCD v kombinaci, přispělo k přesnému 

objasnění struktury fenolických sloučenin a strategii, která může být také používána  

pro identifikaci struktury isoflavonoidů v Radix puerariae. 
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V této studii bylo poprvé hlášeno použití kombinace vysokoúčinné kapalinové 

chromatografie ve spojení s detektorem s diodovým polem a dobou letu v iontové pasti 

se sekvenční hmotnostní spektrometrií a postkolonovou derivatizací (HPLC-DAD- IT-

TOF-MSN-PCD), která nám umožnila současné zachycení HPLC otisků prstů  

a strukturální objasnění isoflavonoidů v Radix puerariae. Kromě toho bylo kvantitativně 

analyzováno 15 charakteristických sloučenin, pomocí HPLC ve spojení s DAD, a 

vlastnosti vzorků z různých stanovišť byly komplexně vyhodnoceny  

a porovnány na základě kvantitativní analýzy a klastru. 

Navržený postup analýzy v tomto dokumentu, HPLC-DAD-IT-TOF-MSN-PCD 

v kombinaci s vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií s detektorem s diodovým 

polem (HPLC-DAD) pro kvalitativní a kvantitativní hodnocení byl jednoduchý, 

proveditelný a praktický. Za prvé, HPLC-DAD-IT-TOF-MSN-PCD systém poskytoval 

přesné chemické struktury 22 isoflavonů. Za druhé, 15 isoflavonů bylo současně 

stanoveno v jednom jediném HPLC běhu, včetně některých 8 isoflavonoidů, které byly 

v RP kvantitativně analyzovány poprvé. Kromě toho, ve srovnání s jinými extrakčními 

metodami, jako jsou extrakce zpětným tokem (RE), tlaková extrakce rozpouštědlem 

(PSE), Soxhletova extrakce (SE) a mikrovlnná asistovaná extrakce (MAE), provoz  

a zařízení ultrazvukové extrakce (UE) použité v tomto výzkumu jsou ekonomičtější  

a jednodušší. Navíc UE má menší dopad na některé teplotně labilní sloučeniny. Proto 

tento jednoduchý a přesný způsob má silnou praktičnost a může být použit pro rutinní 

analýzu RP a jeho přípravků. 

S cílem identifikovat hlavní chromatografické píky, byl pro identifikaci 

isoflavonů v RP použit pozitivní mód. Jejich struktury byly identifikovány a potvrzeny 

několika postupy: Za prvé, UV spektra píků získaných pomocí DAD pomohly rozlišit 

typ struktury. Za druhé, jejich protonované ionty [M + H] + poskytly molekulové 

hmotnosti a autentické molekulární vzorce těchto sloučenin byly předpovězeny 

softwarem pro vzorce, který je založený na přesných hmotnostních údajích 

zaznamenaných v TOF hmotnostním spektrometru. Za třetí, chování fragmentace 

z tandemové hmotnostní spektrometrie (MSn) pomohlo ukázat struktury sloučenin.  

Za čtvrté, UV posuny získané PCD systémem byly pomocí literatury použity k určení  

a potvrzení počtu a poloh substitučních skupin, jako jsou hydroxylové a glykosylové 

skupiny. Pomocí IT-TOF-MS s postkolonovou UV-derivatizací bylo identifikováno 22 

sloučenin. V režimu pozitivních iontů byly získány retenční časy (RT) a TOF-MSn 

data. Všech těchto 22 sloučenin vykazovalo silné absorpce při 245 - 270 nm v jejich UV 
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spektru. Z těchto sloučenin, byly tři píky jednoznačně identifikovány jako puerarin, 

daidzein a ononin na základě srovnání experimentálních dat s retenčními časy a MSn 

spektry se standardy. Podle charakteristické absorpce v jejich UV spektru a fragmentace 

iontů vytvořených v analýze MS, byly některé sloučeniny identifikovány jako  

O-glykosylové isoflavonony, u dalších byly pozorovány po sobě následující ztráty 248 

([M + H]+, 162 - 86) a tak tyto sloučeniny byly identifikovány jako O- (6 ") -mal 

glukózy, ostatní pak jako 7-OH-8-C-isoflavon glykosidy nebo 6-Cisoflavony. 

Pro isoflavony C-glykosidů [M + H- C4H8O4]
+ (0,2X+), nebo [M + H-C5H10O5]

+ 

(0,1X+) byly ionty pozorovány v hmotnostním spektru, které vzniklo ze štěpení 

sacharidového kruhu. C-kruh isoflavonu by pak mohl projít retro-Diels-Alder (RDA) 

fragmentací k vytvoření 1,3a +, 1,3B +, 1,4A +, a 1,4B +. Ionty [M + H- CO]+ a [M + 

H- H2O]+ vznikly současně ze štěpení C-kruhu. Navíc ion a [M + H- H2O]+ byl také 

charakteristický iont v MS2 stopách 7-OH-8-C-isoflavonových glykosidů a 7-OH-6-C-

isoflavonových glykosidů. Kromě toho byly také pozorovány charakteristické ztráty 15 

(CH3) a 28 (CO), a mohly být použity k identifikaci počtu skupin CH3O. Nicméně, 

vzhledem k strukturální podobnosti xylózy a apiosy lze v hmotnostních spektrech 6 "-

O-xylosyl puerarin a 6" -O-apiosyl puerarin nalézt společný ion [M + H- C4H7O3]
+. 

Proto je bylo téměř nemožné rozlišit na základě údajů MS, jediným rozdílem je jejich 

retenční čas v HPLC. Z tohoto důvodu byly zkoumané sloučeniny identifikovány  

na základě srovnání jejich 1H-NMR, 13C NMR a UV spekter, stejně jako podle jejich 

retenčních časů v HPLC. 

Existuje počet příspěvků zabývajících se kvantitativní analýzou 

charakteristických sloučenin v Radix puerariae pomocí HPLC. Zaměřují se ale pouze na 

puerarin, daidzin a daidzein, které jsou komerčně dostupné, na rozdíl od méně hojných 

isoflavonoudů (jako jsou isoflavonoidy s malonovou skupinou), na které  

se zaměřují jen zřídka. V tomto výzkumu, bylo současně stanoveno 15 isoflavonoidů, 

včetně hlavních složek a méně hojných isoflavonoidů s typickými chemickými 

strukturami, v jednom běhu do 35 minut pro komplexní řízení kvality RP. Tento způsob 

by mohl být aplikován na rutinní analýze této drogy. 

Kalibrační křivky byly vytvořeny vynesením koncentrace směsného 

standardního roztoku (osa x, ug / ml) proti ploše píku (osa y). Korelační koeficienty 

(R2> 0,9996) vykazovaly dobré korelace mezi koncentracemi sledovaných látek a jejich 

plochami píků ve zkušebním rozsahu. Mez detekce (LOD) a mez stanovitelnosti (LOQ) 

15 sloučenin byly méně než 0,07 ug∙mL-1 a 0,16 ug∙mL-1.  Přesnost metody byla měřena 
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analýzou stejného vzorku pětkrát. Celkové intra- a inter-denní změny 15 analytů byly 

menší než 1,32% a 1,87%. Vyvinutá metoda tedy zobrazovala dobrou přesnost  

a opakovatelnost. Zkouška na výtěžnost byla prováděna přidáním známého množství 

čistých sloučenin ke vzorku a vypočtené míry výtěžnosti všech 15 sloučenin  

se pohybovaly v rozmezí mezi 95,1% a 103,5% a opakovatelnost byla mezi 0,5%  

a 2,4%. Tyto výsledky validace popsané výše uvedly, že metoda byla přijatelná  

pro kvantitativní stanovení RP. 

20 vzorků čerstvé drogy Radix puerariae , včetně 18 vzorků RPL a 2 vzorků 

RPT bylo v tomto dokumentu analyzováno pomocí HPLC / DAD metody. Vzorky RPL 

byly shromážděny z různých přírodních stanovišť v Číně. RPT byly zakoupeny  

z Bozhou (provincie Anhui) a Anguo (provincie Hebei). U 15 sloučenin byly 

zaznamenány maximální oblasti při 250 nm a jejich obsah v surovém léku byl vypočten 

podle regresních rovnic. Data z odebraných 20 vzorků byla analyzována pomocí 

softwaru a byly klasifikovány na základě obsahu 15 chemických složek za použití 

metody analýzy klastru. Rozdíly mezi těmito třídami byly testovány s Euklidovými 

vzdálenostmi. Klastr I odpovídal vzorkům RPL, které obsahovaly mnohem vyšší obsah 

isoflavonů, než ty v klastru II (RPT). 3'-hydroxypuerarin-6"-O-glukosid, puerarin-6"-O-

glukosid, 3'-hydroxypuerarin-6"-O-apiosid, puerarin-6"-O-xylosid, puerarin-6"-O-

apiosid, genistein-4'-O-(6 "-malonyl)-glukosid, ononin, a formononetin-7-O-(6")-

malonyl-glukosid byly látky přítomné v RPT. 3'-hydroxypuerarin, puerarin, 3"- 

methoxy puerarin, daidzein-4'-O-glukosid, genistein- 4'-O-glukosid, daidzein-4'-O- (6"-

malonyl) glukosid, daidzein, 3'-methoxy daidzein-7-O-glukosid, genistein-8-C- (6"-O-

apiosid) -glukosid a daidzein-6-C glukosid byly také přítomny. Nicméně obsahy těchto 

sloučenin byly zřetelně odlišné v RPL a RPT. 

V Čínském lékopisu 2005 byl původ Radix puerariae citován jako P. lobata 

(Wild) Ohwi a Pueraria thomsonii Benth. Nicméně 2 jmenované Radix Puerariae 

lobatae (RPL) a Radix Puerariae thomsonii (RPT), byly zvlášť uvedeny v Čínském 

lékopise 2010. Tato studie poskytuje vědeckou podporu pro klasifikaci těchto kategorií. 

Kromě toho, euklidovské vzdálenosti mezi všemi vzorky RPL byly nižší než 12,  

což mezi nimi vykazuje vysokou podobnost. Kromě toho mohly být vzorky RPL 

rozděleny do pěti kategorií podle různých geografických distribucí. Jednotlivé třídy 

pochází z Dabie a Qinling hor; z Wuling hor; z Yunnan-Guizhou Plateau, z Taihang hor 

a také z Wuyi hor. Východozápadní řetězec Dabie a Qinling hor leží uprostřed Číny  

a značí předěl mezi severním a jižním podnebím, odpovídající přechodné zóně mezi 
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Severní subtropickou a mírnou zónou. Tyto hory jsou také tradiční a hlavní produkční 

oblasti RPL. Wuling hory se nachází v západní části Hunan a tvoří součást východní 

Yunnan-Guizhou plošiny na východ. RPL z provincie Šan-si, pocházející z Taihang 

hor, východozápadní řetězec se nachází na severu od Žluté řeky; zeměpisné prostředí  

a klimatické podmínky jsou velmi odlišné od Dabie a Qinling hor. Nakonec, severní 

částí Wuyi hor a severojižní pohoří se nachází v jihovýchodní Číně. 

I když HPLC profily 18 vzorků RPL a 2 vzorků RPT ukázaly pozoruhodnou 

podobnost, výsledky shlukové analýzy odhalily významné rozdíly v obsahu mezi 

vzorky z různých stanovišť, které byly v souladu s klimatickými a geografickými 

podmínkami přírodních stanovišť. 

V tomto článku byla vyvinutá metoda HPLC-DAD-IT-TOF-PCD navržena  

pro on-line identifikaci isoflavonů v Radix puerariae poprvé. 22 sloučenin bylo 

odděleno a kvalitativně charakterizováno v jednom jediném běhu během 35 min. 15 

isoflavonů, které pokrývají většinu sloučenin, bylo kvantitativně stanoveno pomocí 

HPLC / DAD a 8 z nich bylo současně určeno v RP poprvé. Postup byl jednoduchý, 

proveditelný a přesný a mohl by být zkoumán pro jeho použitelnost na jiných 

potravinách  

Stručně řečeno, navržený způsob v této studii založený na kombinaci HPLC, 

DAD, MS a detekčních metod PCD mohl rychle a komplexně vyhodnotit vlastnosti 

vzorků, a tak poskytoval potenciální přístup pro konstrukční analýzu a kontrolu kvality 

široké řady komplexních matric. [10] 

 

8.1.7 Neorautanenia mitis 

Název rostliny: Neorautanenia mitis 

Čeleď: Fabaceae - bobovité 

Popis: plazivá liána 

Původ: tropická Východní Afrika 

 

Larvicidní a komáří extrakty, kumarin, isoflavonoidy a pterokarpany 

z Neorautanenia mitis 
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Souhrn 

Tato studie měla za cíl zhodnotit extrakty a sloučeniny z hlíz Neorautanenia 

mitis proti komárům Anopheles gambiae a Culex quinquefaciatus přenášejících malárii 

a filariózu, Extrakty vykazovaly účinnost proti larvám komárů A. gambiae  

a C. quinquefaciatus a byly také aktivní proti dospělým komárům A. gambiae. Aktivní 

výtažky získaly kumarinový derivát pachyrrhizin, isoflavonoid neotenon  

a neorautanon, a pterokarpany neodulin, nepseudin a 4-methoxyneodulin jako aktivní 

složky. Aktivita surových extraktů byla v přibližně stejném rozsahu jako složka 

přírodních produktů, rovněž účinnost byla téměř na stejné úrovni u všech izolovaných 

sloučenin. Komáří aktivity čistých sloučenin byly srovnatelné s komářími standardy 

deltamethrinem a alfacypermethrinem. Tato zjištění potvrdily tradiční insekticidní 

aplikaci N. mitis a výsledky tak mohou být rozšířeny na kontrolu komárů zejména  

v chovných stanicích. [11] 

 

8.1.8 Trifolium pratense a Cimicifuga racemosa 

Název rostliny:  Trifolium pratense – jetel luční 

Čeleď: Fabaceae - bobovité 

Popis: vytrvalá bylina 

Původ: Evropa a přilehlé části Asie, Afriky 

 

Název rostliny:  Cimicifuga racemosa – ploštičník hroznovitý 

Čeleď: Ranunculaceae - pryskyřníkovité 

Popis: vytrvalá bylina 

Původ: Západní část Severní Ameriky 
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Účinky Trifolium pratense a Cimicifuga racemosa na endometrium krys 

Wistar 

Souhrn 

Cílem této studie bylo zhodnotit účinky Trifolium pratense a Cimicifuga 

racemosa na děložní sliznici kastrovaných samic krys Wistar, porovnání těchto 

výsledků s placebem a estradiol valerátem. 

Třicet dva dospělých kastrovaných samic krys Wistar bylo rozděleno do čtyř 

skupin (osm krys na skupinu), které denně získávaly buď vodu z vodovodu, estradiol 

valerát nebo isoflavony (formononetin, genistein) z T. pratense nebo deoxyactein  

z C. racemosa. Použité dávky byly ekvivalentní k běžným dávkám používaných u lidí. 

Výsledky byly analyzovány endometriální histologií a expresí α-estrogen receptoru  

a proteinů Ki67. Oba, α-receptor i proteiny Ki67, byly stanoveny imunohistochemickou 

a morfometrickou analýzou. Výsledky: histologie endometria zůstala atrofická s oběma 

bylinnými extrakty, ale doplnění T. pratense zvýšilo expresi α-estrogen receptorů  

ve srovnání se skupinou užívající placebo, bez exprese proteinu Ki67. Oba bylinné 

extrakty prezentovaly nižší Ki67 expresi ve srovnání se skupinou užívající placebo. 

T. pratense prezentoval stimulaci α-estrogen receptoru v endometriu bez zvýšení 

buněčné proliferace. Oba bylinné extrakty snížily endometriální proliferaci v porovnání 

s placebo skupinou. [12] 

 

8.1.9  Arabidopsis thaliana 

Název rostliny: Arabidopsis thaliana – huseníček rolní 

Čeleď: Brassicaceae  - brukvovité 

Popis: bylina 

Původ: oblast okolo Středozemního moře 

 

Přítomnost isoflavonoidů v Arabidopsis thaliana navzdory 

nepřítomnosti homologu známých isoflavonoidních syntáz 
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Souhrn 

Extrakty z listů a kvetoucích stonků Arabidopsis thaliana a ze sazenic Lepidium 

sativa (Brassicaceae), byly analyzovány pomocí vysokoúčinné kapalinové 

chromatografie s hmotnostní spektrometrií a monitorováním vybraného iontu (HPLC-

MS-SIM) a pět isoflavonoidů bylo identifikováno specifickými imunologickými 

metodami (ELISA) po HPLC frakcionaci vzorků, za účelem zjištění přítomnosti 

isoflavonoidů. Jednotlivé testy ELISA byly specifické pro daidzein, genistein, 

biochanin A a jejich deriváty substituované buď na 4 ', nebo na 7- pozici. Oba 

analytické přístupy odhalily homologní spektra isoflavonoidů  u obou druhů rostlin. 

Vzhledem k tomu, že specifický imunologický test na ononin nebyl k dispozici, tak tato 

sloučenina byla detekována pouze pomocí HPLC-MS. Formononetin a prunetin 

představovaly hlavní aglykony následované biochaninem A, daidzeinem  

a genisteinem; sissotrin byl nejhojnější isoflavonoidní glykosid následovaný 

ononinem, daidzinem a genistinem. Obsah jednotlivých látek byl v rozmezí  

od několika mikrogramů až k 2,2 mg kg-1 (suché hmotnosti). Expresní profily 

homologních genů A. thaliana k enzymům zapojených do isoflavonoidní syntézy  

a metabolismu byly extrahovány z veřejně dostupných transkriptomických datových 

souborů pro různé tkáně. Také byly identifikovány geny, které by mohly být zapojeny  

v důležitých krocích metabolismu isoflavonoidu v A. thaliana. Nicméně, v souladu  

s dříve publikovanými údaji, nebyl zjištěn žádný homolog isoflavon syntázy, známý  

z rostlin Fabaceae. Tyto aryl migrující enzymy patří do rodiny proteinů CYP93C, která 

u A. thaliana není přítomná. Autoři tohoto článku došli k závěru, že za biosyntézu 

isoflavonové kostry v Brassicaceae musí být zodpovědný jiný gen. 

 

Vzhledem k jejich četným biologickým aktivitám, isoflavony (3-fenylchromony) 

poutaly pozornost vědců po dlouhou dobu. Jsou zapojeny do interakce mezi rostlinou  

a jejími environmentálními partnery od bakteriálních a houbových patogenů  

až ke zvířecím býložravcům. Během posledních dvou desetiletí, rostl zájem na ochranu 

a účinky zdraví, což podporují tyto látky a jejich možné využití v humánní medicíně.  

Gen isoflavonsyntázy (IFS), kódující první enzym isoflavonové metabolické 

dráhy, byl klonován a sekvenován  z několika druhů luštěnin. Sojová IFS byla 

prokázána v kvasinkách a v několika rostlinách mimo čeleď Fabaceae, které jsou 
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považovány za takové, co nesyntetizují isoflavony, a to Arabidopsis thaliana, Nicotiana 

tabacum a Zea mays. Transgeny IFS produkovaly nejen očekávané isoflavonové 

aglykony (tj genistein), ale také jeho glykosidy (a to genistin v A. thaliana,  

genistin a malonyl genistin v N. tabacum). Toto pozorování vedlo autory k závěru,  

že endogenní enzymy neluštěnin byly schopné metabolizovat genistein jako nový 

substrát. Avšak nebylo bráno v úvahu, že tyto přepokládané neproducenti  isoflavonů 

mohou být spíše nízko úrovňovými producenty. 

Zprávy o isoflavonoidech v čeledi Brassicaceae byly omezeny pouze na několik 

poznámek. Mazur zjistil nízkou hladinu daidzeinu a genisteinu ve dvou odrůdách 

Brassica oleracea během svého rozsáhlého HPLC-MS screeningu potravinových zdrojů 

fytoestrogenů, imunochemická indikace formononetinu v Lepidium sativa byla dána 

Davidovem. Autoři tohoto článku zde přináší důkazy o celém spektru isoflavonoidů  

u divokého typu A. thaliana a L. sativa. Kromě toho, přehled homologních genů  

A. thaliana kódujících isoflavonoidní biosyntetické enzymy v luštěninách jsou uvedeny 

spolu se svými profily exprese na základě microarray (čipové) analýzy. 

Voda / ethanolické extrakty z obou, Arabidopsis thaliana a Lepidium sativa, 

byly pozitivně testovány na několik typů isoflavonoidů podobné imunoreaktivitou.  

Po HPLC frakcionaci odpovídaly retenční časy jednotlivých imunoreaktivních subjektů 

těm z autentických standardů. Dva nezávislé imunologické testy byly k dispozici  

pro daidzein  a další dva pro biochanin A. V obou případech, výsledky paralelních testů 

odpovídaly. Analýza HPLC-MS-SIM potvrdila přítomnost všech imunoreaktivních 

isoflavonů a navíc byl zjištěn ononin, pro který nebyl imunologický test k dispozici. 

Spektrum isoflavonů bylo v obou rostlinách podobné, s odhadovaným obsahem 

jednotlivých látek v rozmezí od několika mikrogramů až k 2,2 mg kg-1 (suchá 

hmotnost). Tyto aglykony stejně jako 7-O-glykosidy byly přítomny ve všech vzorcích  

a 4'-methoxy isoflavony byly hojnější než 4'-hydroxy isoflavony. 

Proteinové sekvence genů podílející se na syntéze a metabolismu isoflavonoidů  

(chalkon syntáza, chalkon-flavanon isomeráza, chalkon reduktáza, isoflavon syntáza, 

isoflavon reduktáza, isoflavon 2'-hydroxyláza, isoflavon 7-Omethyltransferása) byly 

použity pro homologii založené na vyhledávání. Bylo identifikováno 51 zástupců genů 

tvořících osm rodin genů. Veřejně dostupný Affymetrix ATH1 DNA mikročip založený 

na transkriptomických souborech dat byl použit pro stanovení prostorových a časových 

vzorů exprese zástupců genů. Výraz profilování analýzy vedl k identifikaci několika 

genů, které by mohly být zapojeny do syntézy a metabolismu isoflavonů u Arabidopsis. 
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Z 51 zástupců, 46 (90%) genů bylo přítomno v genomu ATH1. Pro tyto geny byly 

získány profily exprese v jednotlivých orgánech a tkáních. V každé rodině genů byl 

alespoň jeden. 

Několik předpokládaných isoflavonů, metabolizující geny, bylo hojněji 

zastoupeno v kořenech a stonku než v jiných sporofytech tkání. To bylo obzvláště  

v případě genů At5g13930 (naringenin-chalcon izomeráza), At3g55120 a At5g05270 

(chalkon-flavanon isomeráza), At1g32100 a At4g13660 (isoflavon-reduktáza)  

a At5g54160 (isoflavon 7-O-methyltransferáza). Překvapivě, dva z těchto genů, 

At5g13930 a At5g54160 také ukázaly bohaté zastoupení v generativních orgánech,  

a to hlavně v poupatech a květenství. 

Jung a kol. pozorovali několik isoflavonoidních metabolitů u A. thaliana, tabáku 

a kukuřičných transgenů s IFS genem ze sójových bobů (Glycine max), avšak nezjistili 

žádné isoflavony divokého typu těchto rostlin a považovali je za neproducenty 

isoflavonů. Vzhledem k tomu, u dalších dvou druhů stejné rodiny, a to u B. oleracea  

a L. sativa, bylo již dříve prokázáno, že obsahují nízké hladiny isoflavonů, proto  

se autoři tohoto článku zaměřili na analýzu A. thaliana. Detekce spektra isoflavonů  

u divokého typu A. thaliana je shodná s výše uvedenými údaji, jakož i s pozorováním, 

že IFS transgeny A. thaliana byly schopny dále metabolizovat genistein. Jednotlivé 

isoflavony v A. thaliana odpovídaly těm v L. sativa kvalitativně i kvantitativně. 

Zejména hladiny genisteinu a genistinu byly nízké ve srovnání s těmi z biochaninu A, 

formononetinu, prunetinu a sissotrinu, zřídka vyšší než 0,1 mg kg-1 sušiny. Toto zjištění 

by mohlo vysvětlit, proč doposud genistein nebyl zjištěn v divokém typu A. thaliana, 

protože tyto hladiny jsou v blízkosti nebo pod detekčním limitem běžně užívaných 

analytických metod. Spektrum isoflavonů zjištěných u A. thaliana znamená přítomnost 

potřebného biosyntetického zařízení, zejména enzymu s isoflavon syntázou. Proto  

se hledaly homology těchto sójových enzymů pomocí chalcon syntázy, chalkon-

flavanon isomerázy, chalkon reduktázy, isoflavon syntázy, isoflavon reduktázy, 

isoflavon 2'-hydroxylázy a isoflavon 7-O-methyltransferázy. Blízké homology IFS  

u A. thaliana se ale nepodařilo identifikovat. Nicméně bylo identifikováno 51 genů, 

ukazujících pozoruhodný stupeň homologie k jejich navrhovaným protějškům luštěnin. 

Kromě toho, výraz profilování odhalil podmnožinu identifikovaných genů, které by 

mohly působit jako enzymy v syntéze a metabolismu isoflavonů. Bohatá exprese 

několika genů, kódujících předpokládané isoflavony metabolických enzymů, byla 

prokázána v kořenech a je v souladu s předpokládanými funkcemi svých substrátů  
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v obraně rostlin. Budou nezbytné další experimenty pro konečné ověření jejich 

biochemické aktivity. 

I přes nepřítomnost homologů v genomu luštěninové IFS A. thaliana, bylo v této 

rostlině nepochybně odhaleno několik isoflavonů. Zjištění bylo podporováno průkazem 

isoflavonů v jiných druzích Brassicaceae, a to v L. sativa, B. oleracea, B. napus  

a Raphanus sativus. Nutnost vysvětlit tento rozdíl nás činí předpokládat, že druhý gen 

musí být odpovědný za aryl migrující aktivitu v Brassicaceae. Všechny IFS geny dosud 

popsané patří do CYP93C rodiny cytochromu P450 a pocházejí téměř výhradně  

z luštěnin s jedinou výjimkou, a to cukrové řepy (Beta vulgaris, Chenopodiaceae).   

Ve fylogeneticky vzdálených taxonech je poznání omezeno na úroveň metabolitů; 

genetické údaje chybí. V poslední době, Sawada a kol. prokázali, že jediná mutace 

aminokyseliny je schopna přejít na katalytickou aktivitu IFS z arylového přechodu  

na 3β-hydroxylaci flavanonového skeletu. Kromě toho, některé mutanty produkují oba 

typy metabolitů, tj isoflavony a 3-hydroxyflavanony. Druhý typ reakce nebyl přiřazen  

k enzymům P450, ale k dioxygenázám závislým na 2-oxoglutarátu, v několika 

nedávných rostlinách. Sawada ale předpokládal, že flavanon 3β-hydroxyláza typu P450 

byla přítomna i v předchozích rostlinných druzích a může tak být evolučním 

předchůdcem IFS. [13] 

 

8.2 LILIOPSIDA – JEDNODĚLOŽNÉ ROSTLINY 

8.2.1 Belamcanda chinensis 

Název rostliny: Belamcanda chinensis – angínovník čínský 

Čeleď: Iridiaceae - kosatcovité 

Popis: trvalá bylina 

Původ: východní Asie 

 

Isoflavonoidy z Belamcanda chinensis 

Souhrn 
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Z oddenku Belamcanda chinensis byly izolovány 4 nové isoflavonoidy spolu 

s dalšími 6 známými sloučeninami. Jejich struktury byly na základě spektroskopických 

metod a chemických důkazů charakterizovány jako 6“-Op-hydroxybenzoyliridin,  

6“-O-vanilloyliridin,5, 6, 7, 3´-tetrahydroxy-4´-methoxyisoflavon a 2, 3- 

dihydroirigenin. [14] 

 

 

Antimutagenní a antioxidační účinky isoflavonoidů z Belamcanda 

chinensis (L.) DC 

Souhrn 

Isoflavonoidní frakce získané z methanolového extraktu oddenků  Belamcanda 

chinensis (L.) DC inhibují chemicky indukované mutace v Amesově testu u kmenů 

Ta98 a TA100 Salmonella typhimurium. Autoři tohoto článku studovali přímé 

mutageneze vyvolané nitrochinolinem a nepřímou mutaci způsobenou metabolicky 

aktivním modelem mutagenu 2-aminofluorem (2-AF). Frakce obohacené  

o isoflavonoidy, získané sekvenční extrakcí z kapaliny do kapaliny diethyletherem  

a butanolem, a následnou sloupcovou separací oktadodecylsulfátu (ODS), téměř úplně 

inhibují nepřímé mutageneze v TA98. V TA100 je maximální inhibice v rozmezí mezi 

80 % a 100 % v závislosti na zkušební frakci. Inhibice přímé mutageneze byla nižší,  

v TA98 a TA100 dosahovala asi 50 %, ale byla závislá na dávce pouze v druhém 

kmeni. Také byly provedeny tři in vitro antioxidační spektrofotometrické testy,  

1,1-difenyl-2-pikrylhydrazylový (DPPH) test vyplachování volných radikálů, 

fosfomolybdenový test a test peroxidace kyseliny linolové, na podporu procesu 

bioaktivity frakcionace a k poskytnutí více informací o potenciálních mechanismech 

účinku bylin. Tyto isoflavonoidní frakce mají schopnost zachycovat volné radikály  

pro snížení přechodných-kovových iontů a chránit polynenasycené mastné kyseliny 

před peroxidací. Při analýze frakcí získaných vysokoúčinnou kapalinovou 

chromatografií s fotodiodovým polem a hmotnostní spektrometrií odhalila detekce 

několik potenciálně bioaktivních isoflavonů, které se vyskytovaly buď jako glykosidy 

nebo aglykony, v závislosti na polaritě rozpouštědel používaných pro frakcionaci. 

Hlavními sloučeninami v glykosidových frakcích byly tectoridin a iridin  

a v aglykonech irigenin, tectorigenin a 5,6,7,3'-tetrahydroxy-4'-methoxyisoflavon. 
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Zde uváděné aktivity lze považovat za dodatečné hodnoty při použití této rostliny 

s fytoestrogenními a chemopreventivními účinky. [15] 

 

8.2.2 Gynerium sagittatum 

Název rostliny: Gynerium sagittatum 

Čeleď: Poaceae – lipnicovité 

Popis: keř, dvoudomá tráva 

Původ: Karibská oblast 

 

Flavonoidy a isoflavonoidy z Gynerium sagittatum 

Souhrn 

Čtyři flavonoidy: (2R, 3R) -2,3-trans-7,4´-dimethoxydihydroflavonol, (2R, 

3S, 4S) -2,3-trans-3,4-cis-7,4´-dimethoxy-3,4-flavandiol, 6-hydroxy-7,4´-

dimethoxyflavon a  6,7,4´-trimethoxyflavon, spolu se známými isoflavonoidy jako 

jsou ferreirin, dihydrocajanin, dalbergioidin, dihydrobiochanin A a biochanin A  

a s dalšími 11 známými sloučeninami byly izolovány z kořenů Gynerium sagittatum. 

Strukturální charakterizace těchto sloučenin byla provedena pomocí jedno-  

a dvourozměrných nukleárních magnetických rezonančních (NMR) experimentů  

v kombinaci s hmotnostní spektrometrií s ionizací elektrosprejem (ESI-MS). Na konec 

byla provedena kvantitativní analýza isoflavonů z methanolového extraktu pomocí 

kapalinové chromatografie s ionizací elektrosprejem a hmotnostní spektrometrií  

(LC-ESI-MS). Vysoké množství isoflavonoidů nalezených v G. sagittatum činí tuto 

rostlinu dobrým přírodním zdrojem isoflavonoidů. 

 

Gynerium sagittatum (Poaceae) je vysoký keř, který roste ve velkých částech 

Mexika, Paraguaye, Argentiny a podél břehů peruánské Amazonie, kde je známý jako 

""caňa Brava'' a ''caňa Isana''. Infuze získaná z kořenů G. sagittatum se tradičně používá 
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v peruánské Amazonii jako protizánětlivý, analgetický a diuretický lék vzhledem  

k tomu, že infuze z listů se používá k léčbě astmatu a anémie. V současné době  

se G. sagittatum používá jako součást bylinné medicíny pro léčbu ženské neplodnosti. 

Nebyly hlášeny žádné biologické nebo fytochemické studie G. sagittatum. 

Tato zpráva se zabývá studiem methanolu a chloroformu z extraktu kořenů, 

které vedou k izolaci flavonoidů (2R, 3R) -2,3-trans-7,4´-dimethyl dihydroflavonol (1), 

(2R, 3S , 4S) -2,3-trans-3,4-cis-7,4´-dimethoxy-3,4-flavandiol (2), 6-hydroxy-7,4´-

dimethoxyflavon (3) a 6,7,4´- trimethoxyflavon (4), spolu se čtyřmi známými 

isoflavanony jako jsou ferreirin (5), dihydrocajanin (6), dalbergioidin (7), 

dihydrobiochanin A (8), a jedním známým isoflavonem a to biochaninem A (9). Dále 

byly izolovány známé sloučeniny 7,4´-dimethoxyflavon (10), isopratol (11), arjunolon 

(12), tricin (13), tricin-5-OBD-glukopyranosid (14), naringenin (15), kyselina  

Z-skořicová (16), kyselina E-skořicová (17), kyselina 2-propenová (18), p-kumarová 

kyselina (19) a kyselina ferulová (20). Kvantitativní analýza isoflavonoidů  

z methanolického extraktu byla provedena kombinací HPLC detektoru s diodovým 

polem s negativní ionizací elektrosprejem a tandemovou hmotnostní spektrometrií. 

Opakovaná chromatografie z chloroformových a methanolových extraktů 

sušených kořenů peruánských rostlin G. sagittatum dala čtyři nové sloučeniny 1-4 spolu 

s isoflavonoidy 5-9 a známými sloučeninami 10- 20. 

Laserová ionizace za účasti matrice a hmotnostní spektrometrie s vysokým 

rozlišením (HR-MALDI-MS)  sloučeniny 1 vedla k molekulárnímu píku při m / z 

301,1006 [M + H]+, který ukázal molekulový vzorec C17H16O5 (vypočteno  

pro C17H17O5 301,1076). ESI-MS spektrum v pozitivním iontovém módu ukázalo 

pseudo-molekulární [M + H]+ iontový pík při m / z 301. MS / MS spektrum druhého 

řádu mateřského iontu při m / z 301 vedlo k významné fragmentaci píků iontu při m / z 

283 [(M + H)- H2O]+, m / z 255 [(M + H)- H2O]+,  m / z 193 [m C7H7O]+ (v důsledku 

ztráty B-kruhu ) a m / z 151 [(M + H) C9H10O2]
+ (přidělený k fragmentaci retro-Diels-

Alder). Toto rozštěpení vzorku indikuje existenci C2-C3 jednoduché vazby a bylo  

v souladu se zavedenou fragmentací vzorku flavanonů.1H NMR spektrum sloučeniny 1 

ukázalo dva dublety (2H každý, J = 8,5 Hz), AA’BB‘ spinového systému při δ 7,01  

a 7,51, typické pro 4‘-monosubstituované B-kruhy flavonoidů. Signály při δ 7,83 (1H, 

d, J = 8,9 Hz), 6,72 (1H, dd, J = 8,9 a 2,4 Hz) a 6,56 (1H, d, J = 2,4 Hz), se připisují 

aromatickým protonům H-5 , H-6 a H-8 A-kruhu. Signály z AB systému při δ 5,12 (1H, 

d, J = 12,5 Hz) a 4,59 (1H, d, J = 12,5 Hz), by mohly být přiřazeny k trans diaxiálním 
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H-2 a H-3 protonům na C-kruhu 3-hydroxyflavanonu. Spektrum rovněž prokázalo 

přítomnost dvou singletů odpovídajících dvěma methoxylovým skupinám při δ 3,86  

a 3,88. ROESY experiment ukázal korelace mezi methoxylovou skupinou při δ  3,88  

a protony na δ 7.01 (H-30/50), a mezi methoxylovým signálem na δ 3,86  

a aromatickými protony při δ 6,56 (H-8) a 6,72 (H-6), a tím se prokázala pozice 

methoxylových skupin v poloze C-4´ a v poloze C-7.HSQC experiment poskytl všechna 

konektiva mezi protony a jejich atomy uhlíku. HMBC pokus ukázal korelace mezi 

protonovými signály při δ 6,56 (H-8) se dvěma uhlíkovými rezonancemi při δ 168,1  

(C-7) a 164,6 (C-9), mezi protonovými signály na δ 6,72 (H-6) a uhlíkovými 

rezonancemi při δ 168,1 (C-7) a 113,8 (C-10), a proto se potvrzuje pozice methoxylové 

skupiny v poloze 7. 

Absolutní konfigurace na C-2 a C-3 uhlíkách sloučeniny 1 byla přiřazena  

na základě porovnání jejích kruhových údajů dichroismu s těmi z (2R, 3R) - a (2S, 3S) -

2,3-trans-7,4´- dimethoxydihydroflavonolů získaných enantioselektivní syntézou. 

Autoři prokázali, že (2R, 3R) -2,3-trans-7,4´-dimethoxydihydroflavonol 

vykazoval pozitivní a negativní účinky bavlny ve 330 až 340 nm (π ->π* přechod) a 285 

až 315 nm (π -> π* přechod), zatímco (2S, 3S) -2,3-trans-izomer vykazoval tyto 

bavlněné účinky zrušené v těchto oblastech. Pozitivní π-> π* CE v 330-340 nm  

a negativní π-> π* CE v 285-315 nm byly pozorovány pro sloučeniny 1 a na tomto 

základě se zjišťovaly jejich absolutní konfigurace jako 2R, 3R. Proto sloučenina 1 byla 

identifikována jako (2R, 3R) -2,3-trans-7,4´-dimethoxydihydroflavonol, nový přírodní 

produkt, který by mohl pocházet z 3,7,4´-trihydroxyflavanonu (známého jako 

garbanzol), který byl nalezen u několika druhů rostlin. 

HR-MALDI-MS analýza sloučeniny 2 vedla k molekulárnímu píku při m / z 

303,1218 [M + H]+, který ukázal molekulový vzorec C17H18O5 (vypočteno  

pro C17H19O5 303,1232).1H NMR spektrum sloučeniny 2 se lišil od sloučeniny 1 pouze 

signály při δ 5,02 (1H, d, J = 9,7 Hz), 3,97 (1H, dd, J = 9,7 Hz a 3,6 Hz) a 4,64 (1H, d, J 

= 3,6 Hz), z kruhu C. HSQC experiment ukázal klíčovou korelaci mezi protonem 

při δ 5,02 a uhlíkovým signálem při δ 77,7, mezi protonem při δ 3,97 a uhlíkovým 

signálem při 72,0 a mezi protonem při δ 4,64 a uhlíkovým signálem na 67,4. Hodnoty 

C-kruhu tří vazeb protonů interakčních konstant umožnily navrhnout strukturu 2,3-

trans-3,4-cis-7,4´-dimethoxy-3,4-flavandiol (2). Přítomnost pozitivního bavlnového 

účinku při 240 nm ve spektru CD navrhl 2R, 3S, 4S absolutní konfiguraci sloučeniny 2. 

Sloučenina 2 je již hlášena pouze jako syntetická sloučenina. Na druhé straně, 3,4,7,4´-
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flavantetrol (guibourtacacidin), nalezený v semenech Musa sapientum a Guibourtia 

coleosperma, uvádí podobná NMR data. 

HR-MALDI-MS analýza sloučeniny 3 vedla k molekulárnímu píku při m / z 

299,0936 [M + H]+, který ukázal molekulový vzorec C17H14O5 (vypočteno  

pro C17H15O5 299,0919). ESI-MS spektrum v pozitivním iontovém módu ukázalo 

pseudo-molekulární [M + H]+ iontový pík při m / z 299. Druhý řád MS / MS spektra 

mateřského iontu při m / z 299 vedl k významnému rozpadu iontových píků při m / z 

284 [(M + H)- CH3]
+, m / z 256 [(M + H)- CH3-CO] + a 597 [2M + H] +.1H NMR 

spektrum ukázalo dva dublety (typu AA´XX´) při δ 8,02 (2H, d, J = 8,8 Hz, H-20/60)  

a 7,13 (2H, d, J = 8,8 Hz, H-30/50) připsané kruhu B. Aromatická oblast je také 

přítomná ve třech singletech u δ 6,77, 7,29 a 7,43. Dva singlety (každý 3H) byly 

pozorovány u δ 3,93 a 4,06, čímž dokazují přítomnost dvou methoxylových skupin. 

HSQC experiment koreluje všechny protony na svých atomech uhlíku. HMBC spektra 

vykazovaly korelace mezi protonovými signály na δ 6,77 a třemi kvarterními 

uhlíkovými rezonancemi při δ 124,7 (C-10), 165,1 (C-2) a 180,0 (C-4), což nám 

umožnilo jednoznačně přiřadit tento proton k poloze 3 flavonového jádra. Dvě HMBC 

korelace mezi singletem na δ 7.29 a uhlíkovou rezonancí při δ 146,8 (C-9), a 155,6  

(C-7) nám umožnily přiřazení signálu na δ 7,29 až H-8, zatímco protonový signál  

na δ 7,43 ukázal korelace s uhlíkovou rezonancí při δ 117,8 (C-10) a 152,9 (C-6), které 

prokazují, že tento proton byl H-5. ROESY spektrum ukázalo korelace mezi 

methoxylovou skupinou při δ 3,93 a H-30/50 signálů při δ 7,13 nám umožňuje najít 

jeden z methoxylové skupiny v poloze 4´, přičemž vzájemný vztah mezi methoxylovým 

signálem na δ 4,06 a aromatickým protonem v δ 7,29 (H-8) se nachází v další 

methoxylové skupině v poloze C-7. Tato sloučenina 3 byla identifikována jako nová 

sloučenina 6-hydroxy-7,4´-dimethoxyflavon. 

HR-MALDI-MS analýza sloučeniny 4 vedla k molekulárnímu píku při m / z 

313,1015 [M + H]+, který ukázal molekulový vzorec C18H16O5 (vypočteno  

pro C18H17O5 313,1076). ESI-MS spektrum v pozitivním iontovém módu ukázalo 

pseudo-molekulární [M + H]+ iontový pík při m / z 313. Druhý řád MS / MS spektra 

mateřského iontu při m / z 313 [M + H]+ vedl k významnému rozpadu iontových píků 

při m / z 298 [(M + H)- CH3]
+, m / z 268 [(M + H)- CH3]

+ a 625 [2M + H]+. Podrobná 

analýza NMR dat sloučeniny 4 ve srovnání se sloučeninami 3 ukázala, že tyto dvě 

sloučeniny se lišily v přítomnosti čtvrté methoxylové skupiny při δ 3,97. Přítomnost 

ROESY korelace mezi methoxylovou skupinou při δ 3,97 a signálem na δ 7,54 (H-5) 
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dokládá, že skupina methoxyl se nachází na C-6. Tato sloučenina 4 byla určena jako 

6,7,4´-trimethoxyflavon a byla hlášena pouze jako syntetická sloučenina. 

Absence skupiny OH v poloze 5 sloučenin 1-4 činí tyto flavony velmi 

neobvyklými. 

Také byl izolován 6,4´-dihydroxy-7-methoxyflavon (12), který byl izolován pouze 

jednou z kmenové kůry Terminalia arjuna. Na druhou stranu, se nejlepší znalosti těchto 

autorů nedostaly do předchozí zprávy o výskytu 6,7,4´-trihydroxyflavonu v rostlinách, 

který by mohl být zřejmě předchůdce těchto sloučenin. 

Kromě toho, známé isoflavonoidy 5,7,2´-trihydroxy-4´-methoxyisoflavanon 

(ferreirin (5)), 5,2´,4´-trihydroxy-7-methoxyisoflavanon (dihydrocajanin (6)), 5,7,2´,4´-

tetrahydroxyisoflavanon (dalbergioidin (7)), 5,7-dihydroxy-4´-methoxyisoflavanon 

(dihydrobiochanin A (8)) a 5,7-dihydroxy-4´-methoxyisoflavon (biochanin (9)), byly 

izolovány a identifikovány pomocí spektroskopické analýzy a následným porovnáním  

s literaturou. 

Dále byly izolovány 7,4´-dimethoxyflavon (10), isopratol (11), 6,4´-dihydroxy-

7-methoxyflavon (arjunolon (12)), tricin (13), tricin-5-O-β-Dglucopyranosid (14), 

naringenin (15), kyselina Z-skořicová (16), kyselina E-skořicová (17), kyselina  

2-propenová (18), p-kumarová kyselina (19) a kyselina ferulová (20). 

Ferreirin (5) a dalbergioidin (6) byly hlášeny jako fytoalexiny v různých 

rostlinách, zatímco dihydrocajanin (7) byl izolován pouze jednou z Swartzia polyphylla. 

Pokud jde o jejich biologické aktivity, sloučeniny 5-8 vykazují antibakteriální 

aktivitu proti kariogenním bakteriím, biochanin (9) ukázal estrogenní, protizánětlivou  

a protinádorovou aktivitu in vitro a in vivo. U dihydrobiochaninu bylo prokázáno,  

že výrobek pochází z rozkladu sloučeniny 9 způsobeného houbami rodu Fusarium. 

Antifungální aktivita extraktu z Swartzia Polyphylla je uváděna u isoflavonoidů 

biochaninu A a dihydrobiochaninu. 

Isoflavonoidy ukázaly, že hrají roli v prevenci proti rakovině prsu, prostaty  

a tlustého střeva, jakož i u kardiovaskulárních chorob, osteoporózy a menopauzálních 

symptomů. Vzhledem k tomu, že jejich podobné estrogenní vlastnosti byly hlášeny  

u lidí, tak jejich zájem jako fytoestrogenů značně vzrostl. Na tomto základě byla 

provedena kvantitativní analýza těchto sloučenin v methanolickém extraktu z kořenů  

G. sagittatum. 

Pět isoflavonoidů (5-9) bylo kvantifikováno v suchém methanolovém extraktu 

pomocí LC-ESI-MS v negativním iontovém módu. Pro zlepšení separace a identifikace 
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jednotlivých sloučenin byly zaznamenány profily iontů při m / z 283 (9), 285 (8), 287 

(7), 301 (6,5). Daidzein byl vybrán jako vnitřní standard na základě své struktury, jeho 

chromatografického a MS chování.  

Kalibrační křivka získaná vynesením poměru plochy mezi vnějšími a vnitřními 

standardy oproti známé koncentraci každého isoflavonoidu (5-9) byla lineární v rozmezí 

hodnot 0,5-10 Ig/ml s R2> 0,98 pro všechny sloučeniny (5-9). Hlavní sloučeninou byl 

biochanin (9), následovaný dalbergioidinem (7), ale značná byla i množství dalších 

isoflavonoidů (5, 6, 8), vyskytujících se v této rostlině. Přesnost byla studována pomocí 

intra a inter denního testu v pěti úrovních koncentrace pro každou sloučeninu.  

Na základě analýzy replikovaných standardních koncentrací ve stejný den a ze dne  

na den, se ukázalo, že standardní odchylka není vyšší než 2%. Výsledky také ukázaly, 

že tato analytická metoda byla přesná a spolehlivá. Kvůli tomu jsou všechny tyto 

sloučeniny přítomny jako hlavní složky v G. sagittatum a navržená metoda LC-MS 

může být považována za vhodnou pro rutinní kvantitativní stanovení buď z rostlinného 

materiálu, nebo z jeho získaných produktů, a tak může být výchozím bodem  

pro kontrolu kvality protokolů. 

V rodině Poaceae, konkrétně v Festuca argentina, ve kterém byl nalezen 

isoflavon orobol, byly isoflavony hlášeny pouze jednou. Genistein, daidzein a glycitein 

jsou nejhojnější isoflavonové aglykony nalezené v sójových extraktech, kde se také 

vyskytují jako glykosidy. U jetele lučního (Trifolium pratense L.), jsou hlavními 

aglykony formononetin a biochanin A, s menšími koncentracemi daidzein a genistein, 

což jsou hlavní fytoestrogeny nalezeny v sójových výrobcích. U lidí jsou formononetin 

a biochanin metabolizovány na daidzein a genistein. Bylo prokázáno, že isoflavony 

z jetele lučního výrazně snižují symptomy menopauzálních návalů horka ve srovnání  

s placebem. V důsledku rostoucí poptávky po nových doplňcích jsou vyžadovány jiné 

alternativní zdroje isoflavonoidů než je sója a jetel luční. 

Vysoké množství isoflavonoidů nalezených v G. sagittatum činí tuto rostlinu 

dobrým přírodním zdrojem těchto sloučenin a ukazuje potenciální využití této rostliny 

jako alternativum k rostlinám běžně používaným jako nutrienty pro vysoký obsah  

v isoflavonoidech. [16] 
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9. DISKUZE A ZÁVĚR 

Termín "flavonoid" se obecně používá k popisu široké škály přírodních 

produktů, které obsahují C 6-C 3-C 6 uhlíkovou kostru, nebo přesněji fenylbenzopyran.  

Podle toho, v jaké poloze se nachází vazba aromatického kruhu na benzopyranové 

(chromanové) části, může být tato skupina přírodních produktů rozdělena do tří skupin: 

1. flavonoidy (2-fenylbenzopyrany), 2. isoflavonoidy (3-benzopyrany) a 3. 

neoflavonoidy (4- benzopyrany). Konkrétně zde jsou vyobrazeny: flavonoidy, 

isoflavonoidy (obr. č. 1): Tyto skupiny mají obvykle společný chalkonový prekurzor,  

a proto jsou biogeneticky a strukturně příbuzné. [17] 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1: Struktura flavonoidních látek: A - flavonoidy, B - isoflavonoidy (Mladěnka  

a kol., 2011) 

 

 V této diskuzi jsem se nejdříve zaměřila na porovnání 2 článků, které popisují 

identifikaci isoflavonoidů v Radix puerariae.  

První článek popisuje identifikaci a zadržovací vlastnosti isoflavonoidů jako jsou 

puerarin, daidzin, daidzein a genistein, které byly určeny pomocí vysokoúčinné 

kapalinové chromatografie s izokratickou elucí, která používá jako mobilní fázi 

cyklodextriny (CD). Mezi studované faktory, které ovlivňují zadržování isoflavonoidů 

v reverzní fázi kolony C18, patří povaha CD, koncentrace hydroxypropyl-β-

cyklodextrinu (HP-β-CD) a methanolu v procentech v mobilní fázi. Experimentální 

výsledky potvrdily, že HP-β-CD, jako velmi účinná přísada mobilní fáze, by mohl 

výrazně snížit zadržování isoflavonoidů, zejména daidzeinu a genisteinu. Eluce čtyř 

isoflavonoidů by mohla být dosažena na koloně  C18 během 56 min s použitím 

methanolu a vody obsahující 5 mM HP-β-CD jako směs mobilní fáze. Tvorba komplexů 

B 
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mezi isoflavonoidy a HP-β-CD vysvětlila modifikaci zadržování analytů. Zdánlivé 

konstantní formace stanovené pomocí HPLC potvrdily, že stechiometrie HP-β-CD-

isoflavonoidních komplexů byla 1:1 a stabilita komplexů závisí na velikosti  

a vlastnostech isoflavonoidů. Optimalizovaná metoda byla úspěšně použita  

pro současné stanovení hlavních isoflavonoidů v rostlinách Pueraria lobata a Pueraria 

thomsonii. [18]  

Naopak druhý článek poskytl informace o extrakci isoflavonoidů z rostlin rodu 

Pueraria pomocí kombinace ultrazvuku a mikrovlnného vakua. Doba potřebná  

k extrakci isoflavonoidů pomocí ultrazvuku byla 20 krát kratší než pomocí konvenční 

extrakce rozpouštědlem. Kromě toho výsledky testů pro sušení extrahovaných látek 

z rostlin Pueraria ukázaly, že metoda mikrovlnného vakua je 10 krát rychlejší než 

konvenční dvoustupňový přístup vakua. Různé instrumentální analýzy isoflavonoidů 

získaných z rostlin Pueraria pomocí navržené nové metody ukázaly, že extrakce 

ultrazvukem a sušení mikrovlnným vakuem neovlivňuje ani strukturu a ani složení 

extrahované látky. [19] 

 Mezi další články, které jsem se mezi sebou snažila porovnat, patří články 

charakterizující isoflavonoidy v Radix astragali. 

 Autoři prvního článku stanovili v této rostlině současně šest hlavních 

isoflavonoidů jako jsou calycosin 7-O-β-D-glukosid, formononetin 7-O-β-D-glukosid, 

(6αR, 11αR) 3-hydroxy-9,10-dimethoxypterokarpan-3-O-β-D-glukosid, 7,2'-dihydroxy-

3', 4'-dimethoxyisoflavan-7-O-β-D-glukosid, calycosin a formononetin, a to pomocí 

vysokoúčinné kapalinové chromatografie v ultrafialové oblast (HPLC-UV). Tato 

metoda se ukázala být citlivá, specifická, přesná a zároveň efektivní i jednoduchá. [20] 

 V porovnání s dalším článkem se isoflavonoidy z Radix astragali mohou stanovit 

i pomocí extrakce disperzní tuhou fází (MPSD) a vysokoúčinnou kapalinovou 

chromatografií s fotodiodovým polem a detekcí hmotnostní spektrometrie (HPLC-

DAD-MS). Jako nový způsob přípravy vzorku pro R. astragali, byl optimalizován  

a validován postup MSPD, který byl porovnán s konvenčními metodami, zejména  

s ultrazvukovou a Soxhletovou extrakcí. Množství dvou hlavních složek v této rostlině, 

a to formononetinu a ononinu, byla stanovena na základě jejich autentických standardů. 

Čtyři hlavní isoflavonoidy, formononetin, ononin , calycosin a jeho glykosid, a tři méně 

významné isoflavonoidy, (6aR, 11aR)-3-hydroxy-9,10-dimethoxypterokarpan, jeho 

glykosid a (3R) -7,2'-dihydroxy-3', 4'-dimethoxyisoflavon-7-O-β-D-glykosid, byly 

identifikovány na základě jejich charakteristických dvou vazeb v UV spektru a [M + 
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H]+, [aglykon + H] + a [A1 + H] + iontů a tak dále. Kombinované MSPD a  HPLC-MS-

DAD  metody byly vhodné pro kvantitativní i kvalitativní stanovení isoflavonoidů  

v R. astragali. [21] 

 Mým cílem bylo najít zajímavé rostlinné zdroje isoflavonoidů. Spektrum rostlin 

obsahujících tento typ látek je široké, jak je patrné z kapitoly Výskytu isoflavonoidů   

a také přehledné tabulky ze str. 9. Jak je vidět, nejvíce zástupců pochází z čeledi 

Fabaceae (bobovité). 

V článcích, které jsem našla, byla nalezena i larvicidní aktivita isoflavonoidů 

z rostliny Dalbergia oliveri nebo antikancerogenní efekt isoflavonoidů z rostlin 

Erythrina poeppigiana, Astragalus mongholicus a Gynerium sagittatum. 

Další účinky isoflavonoidů jsou antioxidační, antimutagenní, antiproliferativní 

nebo estrogenní a shodují se s účinky nalezenými v revue o isoflavonoidech. [22]  

Na závěr bych chtěla podotknout, že isoflavonoidy i nadále tvoří 

nezodpovězenou otázku v oblasti jejich pozitivních či negativních účincích na lidské 

zdraví spojených s jejich konzumací a je třeba dalších studií, abychom dospěli  

ke konkrétnějším závěrům. 
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10. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

„r“ = korelační koeficient 

2-AF = 2-aminofluor 

AD = Alzheimerova choroba  

ALS = amyotrofická laterální skleróza 

C2 = poloha uhlíku 

CD = cyklodextrin 

CYP93C = cytochrom P40 z rodiny 93C 

DAD = detektor s diodovým polem 

DDT = dichlorodifenyltrichloroethan 

DNA = deoxyribonukleová kyselina 

DPPH = 1,1-difenyl-2-pikrylhydrazyl 

EC50 = 50% účinná koncentrace 

EI = ekluzivní inhibice 

EIMS = elektronová emisní hmotnostní spektroskopie 

ELISA = enzymová imunoanalýza na pevné fázi 

ER = estrogenový receptor 

ESI-MS = hmotnostní spektrometrie s ionizací elektrosprejem 

GC-MS = plynová chromatografie s hmotnostní spektrometrií 

GSH = glutathion 

GSH-Px = glutathionperoxidáza 

HMBC = heteronukleární násobná vazebná korelace 

HMQC = heteronukleární násobná kvantová korelace 
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HP-β-CD = hydroxypropyl-β-cyklodextrin 

HPCE = vysokoúčinná kapilární elektroforéza 

HPLC = vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

HPLC-DAD = vysokoúčinná kapalinová chromatografie s detektorem s diodovým  

polem 

HPLC-DAD- IT-TOF-MSN-PCD = vysokoúčinná kapalinová chromatografie ve 

spojení s detektorem s diodovým polem a dobou letu v iontové pasti se sekvenční 

hmotnostní spektrometrií a postkolonovou derivatizací 

HPLC-DAD-MSN-IT-TOF-MS = vysokoúčinná kapalinová chromatografie ve spojení 

s detektorem s diodovým polem se sekvenční hmotnostní spektrometrií a dobou letu v 

iontové pasti hmotnostní spektrometrie 

HPLC-MS-SIM = vysokoúčinná kapalinová chromatografie s hmotnostní spektrometrií 

a monitorováním vybraného iontu 

HPLC-UV-ESI-MS = vysokoúčinná kapalinová chromatografie v ultrafialové oblasti 

spojená s ionizací elektrosprejem a hmotnostní spektrometrií 

HPTLC = vysokoúčinná chromatografie na tenké vrstvě 

HREIMS = elektronová emisní hmotnostní spektroskopie s vysokým rozlišením 

HR-MALDI-MS = laserová ionizace za účasti matrice a hmotnostní spektrometrie 

s vysokým rozlišením 

IFS = isoflavonsyntáza 

IT-TOF-MS = doba letu v iontové pasti hmotnostní spektrometrie 

Ki67, Rel = proteiny 

LC50  = 50% smrtelná koncentrace 

LC-ESI-MS = kapalinová chromatografie s ionizací elektrosprejem a hmotnostní 

spektrometrií  
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LC-MS/MS = kapalinová chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní 

spektrometrií 

LDH = laktátdehydrogenáza 

LOD = mez detekce  

LOQ = mez stanovitelnosti 

MAE = mikrovlnná asistovaná extrakce  

MSPD = extrakce disperzní tuhou fází 

MSn = MS/MS = tandemová hmotnostní spektrometrie 

MTT = test ke stanovení metabolické aktivity 

NADH = nikotinamidadenindinukleotid 

NF-kB = transkripční faktory 

NMR = nukleární magnetická rezonance 

NSAID = nesteroidní antiflogistikum (protizánětlivé léky) 

ODS = oktadodecylsulfát 

P450 = cytochrom 

PC 12 = feochromocytom krysí dřeně nadledvin 

PCD = postkolonová derivatizace 

PD = Parkinsonova choroba  

PSE = tlaková extrakce rozpouštědlem  

QtofMS = kvadrupól a analyzátor doby letu hmotnostního spektrometru 

RDA = retro-Diels-Alder reakce 

RE = extrakce zpětným tokem 

RIA = radioimunoanalýza 
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ROS = reaktivní forma kyslíku 

RP = Radix Puerariae 

RPL = Radix Puerariae lobatae  

RPT = Radix Puerariae thomsonii 

RT = retenční čas 

SE = Soxhletova extrakce 

SERM = selektivní modulátory estrogenových receptorů 

SOD = superoxiddismutáza 

TA98, TA100 = kmeny Salmonella typhimurium 

TLC = chromatografie na tenké vrstvě 

TOF = analyzátor doby letu 

TOF-MS = analyzátor doby letu hmotnostní spektrometrie 

UE = ultrazvuková extrakce 

UHPLC = ultra-účinná kapalinová chromatografie 

UV = ultrafialová oblast 

WHO = světová zdravotnická organizace 
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