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1. ÚVOD 

Rostliny k léčebným účelům využívá člověk už od pradávna, a i dnes patří 

léčivé rostliny do popředí zájmu, ať už pro zdroj nových léčivých struktur či 

například jako alternativní přístup k metodám moderní medicíny.  

Jednou z takových rostlin je třezalka tečkovaná, známá hlavně díky svému 

antidepresivnímu účinku. Obsahuje například antrachinonové deriváty, prenylované 

floroglucinoly, třísloviny, hydroxyskořicové kyseliny a zejména flavonoidy, které 

mají na organismus široké spektrum biologických účinků včetně antioxidačních 

schopností.  

Antioxidační látky jsou jednou z možností, jak organismus chránit před 

vlivem volných radikálů - vysoce reaktivních částic poškozujících biologické 

struktury. Některé volné radikály si tělo tvoří samo a za fyziologických podmínek 

slouží například při imunitních a informačních procesech. Při patologických stavech 

se však jejich tvorba může zvyšovat a vést k oxidačnímu poškození organismu. 

Expozicí rizikovými látkami můžeme do těla dostat volné radikály i vnější cestou. 

Tělo se proti tomuto druhu poškození dokáže do jisté míry bránit samo enzymovými 

systémy. Mezi významné antioxidanty patří například vitaminy C a E, karotenoidy, 

ale i polyfenolické sloučeniny jako flavonoidy, katechiny a fenolické kyseliny. 

Přírodním zdrojem těchto látek jsou zelenina, ovoce, vláknina, čaje, vína a 

aromatické a léčivé rostliny, jako třeba právě i třezalka tečkovaná.  

Jedním ze způsobů pěstování léčivých rostlin je využití explantátových 

kultur. Jedná se o různé části rostlin pěstěných (kultivovaných) v baňkách (in vitro). 

S výhodou se využívají například pro produkci obtížně získatelných sekundárních 

metabolitů u těžce pěstovatelných rostlin, rostlin s nízkým obsahem metabolitů nebo 

například u metabolitů vázaných na obtížně získatelný rostlinný orgán. Produkce 

pomocí kultur má výhodu reprodukovatelných a kontrolovatelných podmínek. 

Kultury taktéž umožňují uchování genetické stability buněk a použití metod 

genetického inženýrství. Při šlechtění a množení rostlin jsou dnes explantátové 

kultury využívány běžně. V závislosti na použitých podmínkách kultivace lze 

v různých kulturách stejné rostliny vyprodukovat rozdílné množství a složení 

sekundárních metabolitů, což ovlivní biologické účinky, jako třeba i antioxidační 

aktivitu. 
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2. CÍL PRÁCE 

 Hlavním cílem práce je stanovit a porovnat antioxidační aktivitu matečné 

rostliny (Hypericum perforatum L.) a jejích explantátových kultur.  

 Pro naplnění hlavního cíle je potřeba seznámit se s problematikou 

explantátových kultur a s problematikou měření antioxidační aktivity. 

 Mezi další cíle patří stanovení některých sekundárních metabolitů metodou 

HPLC. 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

3.1. Třezalka tečkovaná 

3.1.1. Vzhledová charakteristika  

3.1.1.1. Rostlina 

 Třezalka tečkovaná – Hypericum Perforatum L. je vytrvalá bylina vyskytující 

se v Evropě a Severní Americe. Její listy jsou vstřícné, podlouhle vejčité, přisedlé, 

celokrajné a horní jsou krátce řapíkaté. Tmavě zelená čepel obsahuje v mesofylu 

schizogenní sekreční dutiny, jež prosvítají na povrch jako černé tečky. Květy jsou 

oboupohlavné, mají pětičetný kalich i korunu, semeník se třemi čnělkami a často 

mají trojbratré tyčinky. Tvoří cymózní květenství. Korunní lístky mají žlutou barvu a 

jsou černě tečkované. Kališní lístky jsou kopinaté a rovněž tečkované. Při okrajích 

listů a korunních lístků se nacházejí průsvitné žlázky s červeným anthrachinonovým 

barvivem hypericinem. Lodyha je tuhá, žláznatá, větvená, s dvěma tenkými lištami. 

Plodem je tobolka s hnědými semeny. Rostlina kvete od června do září. (1, 2) 

3.1.1.2.  Droga 

 Pro farmaceutické účely se jako droga používají usušené vrcholky rostlin (3) 

sbírané krátce před květem nebo v květu. (5) Léčebný účinek vykazuje nať (Herba 

hyperici) i květ (Flos hyperici). (2) Droga může obsahovat plody. Zralé plody jsou 5 

– 10 mm dlouhé, rozbrázděné sekrečními kanálky, vejčité, trojpouzdré a hnědé. Zralá 

semena jsou asi 1 mm dlouhá, tupě špičatá, hnědá až černá. Plody nezralé jsou 

zeleno-žluté a mají bělavá semena. Pro lékopisné hodnocení (zkouška totožnosti) se 

pozorují mikroskopické znaky práškované drogy v roztoku chloralhydrátu. (4) 

Pokožky buňky listového líce jsou trochu chobotnaté, na rubu menší a vlnité, 

průduchy mají oválné, většinou se třemi vedlejšími buňkami. Z listového mesofylu 

prosvítají kulaté sekreční nádržky se zelenožlutými kapkami a nádržky s červeným 

pigmentem. Pokožkové buňky korunních plátků jsou prosenchymatické, tenkoblanné 

a obsahují velké sekreční kanálky, ze kterých se vylučuje červený sekret a tukové 

kapky. (5) Aby droga vyhovovala lékopisným požadavkům, musí obsahovat nejméně 

0,08% celkových hypericinů. (4) 
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3.1.2. Obsahové látky 

 Mezi charakteristické obsahové látky patří antrachinonové deriváty - 

konkrétně naftodianthrony. Jedná se o hypericin, pseudohypericin (obr. č. 1) a 

isohypericin – protohypericin a protopseudohypericin jsou biosyntetické prekurzory 

přítomné jenom v čerstvém rostlinném materiálu. Obsah hypericinu zahrnuje i obsah 

pseudohypericinu (někdy označováno souhrnně jako celkové hypericiny) a pohybuje 

se kolem 0,10 – 0,15%. (6) Obsah hypericinů je v květech 0,1 – 0,3%. Vzájemný 

poměr hypericinu a pseudohypericinu podle původu drogy kolísá. Meziproduktem 

jejich biosyntézy je frangulaemodinanthron. (3) 

 Další významné obsahové látky jsou flavonoidy. Převážně se jedná o 

flavonolové O-glykosidy quercetinu – hyperosid neboli hyperin (3-galaktosid 

quercetinu) (obr. č. 3), isoquercitrin (3-glukosid), quercitrin (3-rhamnosid) a rutin (3-

rutinosid). Dále jsou obsaženy aglykony kaempferol, quercetin a myricetin. (7) Jako 

flavony lze v rostlině najít luteolin a amentoflavon. (8) Jako vedlejší flavonoidy 

zastoupeny v nižší míře byly v komerčním extraktu třezalky tečkované nalezené: 

mikvelianin, guaijaverin, 2´´-acetylhyperosid a astilbin. Také byly detekovány 

isoorientin a kyanidin 3-rhamnosid. (9) Celkový obsah flavonoidů se v rostlině 

pohybuje mezi 2 – 5%. (3) 

 Rostlina obsahuje prenylované floroglucinoly, mezi které patří hyperforin 

(obr. č. 2) (2,0 – 4,5%) a adhyperforin (0,2 – 1,9%). (10)  

 Z dalších látek jsou přítomny katechinové třísloviny včetně volných forem 

katechinu a epikatechinu. Jejich obsah se pohybuje od 6% do 15% a skladováním 

rychle klesá. (3, 11) 

 Mezi dalšími fenolickými sloučeninami lze v rostlině najít kumariny 

skopoletin a umbelliferon (10), chromony (12), fenolické a hydroxyskořicové 

kyseliny jako kávová, chlorogenová, p-kumarová, ferulová, p-hydroxybenzoová a 

kyselina vanilová (9) a xanthony lokalizované zejména v kořenech. (7, 11) 

 Obsah a složení silic se široce liší podle geografické polohy, roční doby, části 

rostliny, extrakční metody a dalších faktorů (13, 14, 15), obvykle však kolem 0,1 – 

1,0%. (7) Silice je složená z alifatických uhlovodíků, mono- a seskviterpenů. (3) 
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 Mezi další vedlejší obsahové látky patří různě dlouhé n-alkany (C16-C33) (16), 

kyselina citronová a jablečná, cukry (až 25%) zahrnující fruktózu, glukózu, laktózu a 

sacharózu (17), mastné kyseliny jako palmitová (20,3%), olejová (17,1%), 

lignocerová (15,3%), eruková (10,9%), stearová (8,7%) a linoleová (8,0%) s malým 

množstvím i dalších. (16) Dále lze nalézt triterpenoidy, karotenoidy, cholin, 

isovalerianovou kyselinu, nikotinamid a nikotinovou kyselinu. (10)  

Obr. č. 1: R = H: hypericin, R = OH: pseudohypericin 

 

 

 

  

 

Obr. č. 2: hyperforin 

 

 

 

 

 

Obr. č. 3: hyperosid 
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3.1.3. Biosyntéza  

3.1.3.1. Flavonoidy 

 Biosyntéza flavonoidů vychází z aminokyseliny fenylalaninu (u některých 

rostlin z tyrozinu), který je prostřednictvím šikimátové metabolické dráhy převeden 

na aromatickou kyselinu skořicovou. Ta je hydrolyzována na kyselinu p-kumarovou, 

z které se dalšími transformacemi vytvoří p-kumaryl-CoA. (18) (obr. č. 4)  

Prekurzorem syntézy flavonoidů v rostlinách je chalkon, stvořený z p-

kumaryl-CoA a tří molekul malonyl-CoA chalkon-synthasou (malonátová cesta). 

Chalkon je následně chalkon-isomerasou konvertován na flavanon. Flavanon je 

základním prekurzorem pro širokou škálu flavonoidů. (19) Deriváty se tvoří 

zavedením nebo odstraněním hydroxylových skupin a dehydrogenací. (obr. č. 5) 

Glykosylací se v pozdním stádiu biosyntézy vytvoří  flavonoidní glykosidy (20), 

které se v rostlině vyskytují častěji, než volné flavonoidy. Jako cukerné složky 

navázané přes hydroxylovou skupinu O-glykosidů se objevují D-glukóza, L-

rhamnóza, D-galaktóza, D-xylóza, D-apióza, D-glukuronová kyselina a L-arabinóza. 

Přes uhlík (C-glykosidy) se navazuje D-glukóza. (21) Necukerná složka flavonoidu 

se nazývá aglykon. Nejčastěji je připojen jen jeden glykosyl. (22) 

 

Obr. č. 4: Biosyntéza flavonoidů – část 1 
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Obr č. 5: Biosyntéza flavonoidů – část 2 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.2. Hypericin 

Hypericin patří strukturou mezi dianthrony. Při biosyntéze jedna molekula 

acetyl-CoA se sedmi molekulami malonyl-CoA vytvoří oktaketidový řetězec, který 

následně podléhá cyklizaci a dekarboxylaci, což vyústí v meziprodukt emodin 

anthron. Emodin anthron podléhá oxidaci na emodin. Kondenzační reakcí těchto 

dvou meziproduktů vzniká dianthron a jeho následují oxidací protohypericin, který 

se pod viditelným světlem mění na hypericin. Oxidací methylové skupiny 

protohypericinu vzniká protopseudohypericin, pod viditelným světlem 

transformovaný na pseudohypericin. (23) Biosyntézu hypericinu znázorňuje obr. č. 6.  
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Obr. č. 6: Biosyntéza hypericinu 
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3.1.4. Biologické účinky, použití a omezení 

3.1.4.1. Účinky ověřené medicínou založenou na důkazech 

Antidepresivní aktivita 

Evropská léková agentura (EMA) podle důkazů a studií schvaluje použití 

suchých extraktů třezalky tečkované při indikacích „mírná až střední depresivní 

epizoda“ a „mírná depresivní porucha“. Dávkování se pohybuje kolem 250 – 600 mg 

suchého extraktu maximálně 3x denně. Vzhledem k nedostatku studií se použití u 

osob mladších 18 let nedoporučuje. (24) 

Vysvětlení mechanismu antidepresivní aktivity je předmětem mnoha studií, 

přesný mechanismus je stále nejasný. V in vitro studii mitochondrií krysích mozků 

byla pro hypericin popsána inhibice monoamino-oxidasy (MAO) A i B (25), avšak 

v dalších byla aktivita hypericinu proti monoamino-oxidase slabá až žádná. (26, 27, 

28). Studie zkoumající aktivitu celého extraktu třezalky ukázala sice slabou aktivitu 

vůči MAO-A i B, ale zato významnější byla inhibice zpětného vychytávání 

serotoninu, dopaminu a noradrenalinu a také došlo k snížení počtu receptorů β a 

zvýšení počtu serotoninových receptorů 5-HT2 v přední kůře mozkové krys. (29) 

Tento mechanismus zvýšení koncentrace serotoninu a dalších neurotransmiterů 

v krysích mozcích potvrzuje například další studie, zkoumající třezalkové extrakty 

standardizované na různý poměr hypericinu a flavonoidů, kde bylo prokázáno i 

zvýšení hladin noradrenalinu v mozkovém kmeni v místech spojených s depresí. (30) 

Další možný mechanismus je snížení biodegradace tryptofanu jakožto 

serotoninového prekurzoru. (31) Významnou složkou extraktů se zdá být hyperforin, 

který ve studiích rovněž vykazoval inhibici zpětného vychytávání serotoninu a to i 

v závislosti na použité dávce. (32) Podobný účinek na inhibici zpětného vychytávání 

neurotransmiterů má i strukturálně velmi podobný adhyperforin. (33) Jiná in vitro 

studie demonstrovala významnou inhibici vázání ligandů na několik různých 

neurálních receptorů. Bylo zkoumáno několik obsahových látek třezalky. 

Amentoflavon inhiboval vázání serotoninu na receptorech 5-HT1d a 5-HT2c, 

dopaminu na D3 receptorech, opiátů na receptorech delta a benzodiazepinů. 

Hypericin a pseudohypericin účinkovali na dopaminových D3, D4 a β-adrenergních a 

hyperforin, který byl ze všech sloučenin aktivní nejméně, účinkoval na receptorech 

D1 a D5. (34) Jako alternativní mechanismus antidepresivního účinku byl zkoumán 
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hyperforin jakožto inhibitor uvolnění IL-6, avšak koncentrace, při kterých se aktivita 

prokázala, byly natolik vysoké, že u pacientů léčených třezalkou nejsou dosažitelné. 

(35) V klinických studiích na několika dobrovolnících po podání třezalkového 

extraktu v určité dávce byla zaznamenána zvýšená hodnota kortizolu a i jiných 

hormonů (např. růstový hormon, prolaktin), jež také může indikovat vliv třezalky na 

některé neurotransmitery centrální nervové soustavy. (36, 37)  

Že použití třezalky tečkované a jejích extraktů při mírných až středních 

depresích je vhodné, dokládá několik systematických přehledových studiích z 

databáze Cochrane. Třezalkové extrakty napříč různými studiemi prokázaly, že jsou 

víceméně účinnější než placebo a jsou porovnatelné se staršími antidepresivy jako 

imipramin, amitriptilin, fluoxetin, sertralin a podobně (38, 39), ačkoliv vzhledem 

k variabilitě studií a odlišností složení extraktů lze výsledky těžko extrapolovat na 

jakékoliv odlišné třezalkové extrakty. Účinek potvrzuje i novější přehledová studie, 

kde variabilita jednotlivých experimentů byla nižší. Na celkovém souboru zhruba 5 

tisíc pacientů se potvrdilo, že třezalkové extrakty jsou u pacientů se závažnou depresí 

účinnější než placebo, jsou porovnatelné se standardními antidepresivy a dokonce 

vykazují méně vedlejších účinků. (40) Další přehledová studie ještě ve větším 

měřítku (cca 35 tis. pacientů s depresivní poruchou) opět ukázala efektivnost 

třezalkových extraktů při mírné až středně těžké depresi v dávkování od 360 – 1200 

mg extraktu za den. Podle studie však vzhledem k různým metodologickým 

omezením závěry ještě nemohou být definitivní. (41) 

Protirakovinná a cytotoxická aktivita 

Přípravky třezalky tečkované v několika studiích vykazovaly i protirakovinný 

a cytotoxický efekt. Byla pozorována redukce růstu tumoru prostaty u myší (42), 

redukce proliferace leukemických buněk in vitro (43) a bylo zjištěno, že kromě 

hypericinu a hyperforinu, obsah flavonoidů k protinádorové aktivitě přispívá rovněž. 

(44) Mechanismus působení je předmětem několika studií, například může jít o 

apoptózu indukovanou fotosenzibilizací (45, 46), nebo inhibici epoxidace 

benzo[a]pyranu katalyzovanou cytochromy CYP1A1 na karcinogenní diolepoxid 2. 

(47) 
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Antibakteriální aktivita 

Extrakty třezalky tečkované vykazují antibakteriální aktivitu proti gram-

pozitivním bakteriím (hlavně Bacillus subtilli a B. cereus), ale proti gram-negativním 

bakteriím a kvasinkám nikoli. (48) Extrakt z listů posílil u myší imunitu vůči zlatému 

stafylokoku a černému kašli. (49) Aktivitu proti zlatému stafylokoku vykazují i 

chloroformové extrakty několika ostatních druhů třezalky. (50) 

Antivirová aktivita 

Antivirová aktivita proti viru chřipky byla ukázána u extraktu s flavonoidní a 

tříslovinovou složkou (51), samotný hypericin a pseudohypericin v in vitro studiích 

dokázal inhibovat viry herpesu simplex, neštovic a HIV-1. (52, 53, 54) Hypericin 

antivirovou aktivitu proti HIV vykázal i v několika klinických studiích. (55, 56) 

V klinických studiích u některých pacientů vedlo ke zvýšení CD-4 lymfocytů i 

podávání extraktu. (57, 58) 

Antioxidační aktivita 

Antioxidační vlastnosti u standardizovaného extraktu (hypericin 0,3 – 0,5%, 

hyperforin min. 0,3%) byly in vitro prokázány mírněním produkce superoxidu na 

modelu lidské vaskulární tkáně (59), nebo třeba ve studii s redukcí radikálu DPPH. 

(60) Antioxidační aktivitu vykazují i některé samostatně izolované obsahové látky 

jako např. hyperosid, rutin, quercetin a quercitrin (61), prenylovaný floroglucinol 

hyperforin (62), katechiny (63), kumarin skopoletin (64), hydroxyskořicové kyseliny 

(65), karotenoidy (66) a kyselina citronová (67). 

Účinek při příznacích menopauzy 

V klinické studii zahrnující 100 žen v období menopauzy se ukázalo, že při 

užívání třezalkového extraktu (po dobu 4 – 8 týdnů) byla frekvence a intenzita 

menopauzálních symptomů (návaly) nižší v porovnání s placebem. (68) 

Účinek na somatické příznaky bez orgánového poškození 

Studie s 175 pacienty trpícími různými somatickými příznaky bez známek 

organického poškození ukázala po podávání třezalkového extraktu signifikantní 

zlepšení příznaků. (69) 
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Účinek na atopickou dermatitidu a psoriázu 

Krém obsahující 5% extraktu (celkově 9,9% hyperforinů) u studie s 21 

pacienty při léčení atopické dermatitidy snižoval intenzitu lézí významně více než 

krém s placebem. (70) V jiné studii ukázala mast s 5% extraktem třezalky účinek i 

proti psoriáze. (71) 

Diagnostický význam  

Zajímavostí je použití hypericinu jako fotosenzitizéru při detekci karcinomu 

močového měchýře. Diagnostická metoda byla vyhodnocena jako specifická z 98,5% 

a senzitivní z 93%. (72, 73) 

 

3.1.4.2. Tradiční a lidové použití 

 Podle monografie Evropské lékové agentury vydané radou pro herbální 

medicínu jsou produkty třezalky tečkované pro tradiční použití indikovatelné při 

dočasné psychické vyčerpanosti, symptomatické léčbě slabých zánětů kůže a jako 

pomocný léčivý prostředek při léčení malých ran a symptomatické úlevě mírných 

gastrointestinálních obtíží. Jako lékové formy se používají suché extrakty, olejové 

extrakty, lihové tinktury s různým poměrem etanolu a drogy, šťáva z čerstvé rostliny, 

práškovaná a rozmělněná droga k přípravě čaje. (74)  

 Takzvaný „třezalkový olej“ je lidový prostředek k hojení spálenin a kůže 

poškozené zářením, ale v neodborné literatuře se lze ještě setkat s vnitřním použitím 

oleje na žlučníkové kameny a zevním použitím na bolavé svaly, hemoroidy a 

kousnutí hmyzem. (75) Olej se připravuje macerací květů v oleji, v nádobě 

ponechané 6 týdnů na slunci. (3) Dle dalších informací z neodborné literatury lze 

vyčíst použití třezalkové koupele na ekzémy, použití lihových tinktur k tišení bolestí 

hlavy, žaludeční nevolnosti (75), použití čaje k tišení nervů, depresivních stavů, 

úzkostí, stresu, neuróz, při srdečních nemocech, na zlepšení krevního oběhu a při 

menstruačních i klimakterických potížích. (76)  
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3.1.4.3. Nežádoucí účinky 

 Několik systematických přehledových studií a meta-analýz ukazuje, že 

třezalkové extrakty jsou lépe tolerované než standardní antidepresiva. Jde například o 

přehledovou studii z databáze Cochrane zahrnující zhruba 5500 pacientů s depresí, 

která prokázala statisticky významnou lepší tolerovatelnost u extraktu než u 

zkoumaných tricyklických antidepresiv a maprotilinu. (40) Dále jde například o 

meta-analýzu porovnávající tolerabilitu extraktu s SSRIs (selektivní inhibitory 

zpětného vychytávání serotoninu), kde sice relativní riziko pro nežádoucí účinky 

signifikantně sníženo nebylo, ale pacienti od studie u extraktů odstupovali z hlediska 

vedlejších účinků významně méně než u SSRIs. (77) Další systematická přehledová 

studie s asi 35 tisíci pacienty s depresí kromě gastrointestinálních nežádoucích 

účinků a zvýšenou citlivostí kůže na světlo další závažné účinky neobjevila. (41) 

Fotosenzitivita 

 Několik klinických studií s dobrovolníky ukázalo zvýšenou citlivost kůže na 

UV záření po orálním podání extraktu H. perforatum s určitým obsahem hypericinu 

(hlavní fotosenzitizující složka) způsobuje takzvaný hypericismus. (81) Ačkoliv tyto 

studie neprokázaly zvýšené riziko fotosenzitivních nežádoucích účinků při 

doporučených dávkách (naměřené hodnoty sérové koncentrace hypericinu byli při 

podávání doporučených dávek pod 100 ng/ml, což je nejnižší mezní hranice pro 

fotosenzitivitu), je kvůli individuální absorpci hypericinu doporučována (zejména u 

osob s citlivou kůži) opatrnost. (78, 79, 80) Fototoxické účinky při lokálním podání 

přípravků s třezalkou tečkovanou na kůži se zdají být nízké, ale u poškozené kůže 

(lepší prostup hypericinu), citlivých jedinců s bledou kůží a při dlouhodobém 

vystavení slunci je nezbytná opatrnost. (82)  

 

3.1.4.4. Kontraindikace a interakční potenciál 

Použití by se měli vyhnout jedinci se zvýšenou citlivostí ke třezalce, protože 

může způsobit alergickou reakci. Vzhledem k potenciálu obsahové složky hypericinu 

působit fotosenzibilizaci kůže, by během užívání neměly probíhat léčebné metody 

využívající UV záření. (10) 
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 Vzhledem k nedostatečným datům by používání třezalkových přípravků u 

dětí a mladistvých do 18 let nemělo být doporučeno. Nedostatečná data jsou i pro 

použití během těhotenství a kojení, studie na zvířatech zatím ukázaly jen nejasné 

výsledky. (24)  

Interakční potenciál třezalky tečkované je dán především její schopností 

indukovat metabolické enzymy CYP3A4 a P-glykoprotein, kterými se metabolizuje 

řada léčiv. Minoritní roli nejspíš hrají i enzymy CYP2C19, CYP2C8 a CYP2E1. (83) 

 Pacienti užívající některé z následujících léčiv by přípravky s třezalkou 

tečkovanou neměli užívat, nebo se před použitím poradit s odborníkem. Toto 

doporučení neplatí pro topické nebo homeopatické přípravky. 

Warfarin, cyklosporin, digoxin, teofylin, karbamazepin, fenobarbital, fenytoin 

- u těchto léčiv je riziko snížení jejich terapeutického účinku, což může vést až k 

závažnému zhoršení stavu pacienta 

Indinavir, nelfinavir, ritonavir, sachinavir, efavirenz, nevirapin  

- snížení terapeutických hladin by mohlo vést k neúčinné supresi HIV 

Perorální kontraceptiva  

- v důsledku snížení jejich hladin v krvi, může dojít k selhání jejich účinku a 

k nechtěnému početí  

Sumatriptan, naratriptan, rizatriptan, zolmitriptan, citalopram, fluoxetin, 

fluvoxamin, paroxetin, sertralin  

- je zvýšené riziko serotoninového syndromu (84) 
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3.2. Antioxidační aktivita 

3.2.1. Volné radikály a reaktivní formy kyslíku a dusíku 

Většina volných radikálů v těle jsou deriváty kyslíku a dusíku, takzvané 

reaktivní sloučeniny – ROS (reactive oxygen species) a RNS (reactive nitrogen 

species). (85) Volné radikály jsou formy schopné nezávislé existence obsahující 

jeden nebo více nepárových elektronů. (86) Tyto látky pohotově reagují 

s nejrůznějšími biologickými strukturami, nízkomolekulárními metabolity, 

koenzymy a s dalšími součástmi živé hmoty. Za určitých okolností působí na 

organismus toxicky, jsou schopny ho poškodit a dokonce usmrtit. Jsou však často 

významnými prostředníky přenosu energie, informací a složkou imunitní obrany. 

Tabulka č. 1 představuje nejdůležitější reaktivní formy kyslíku a dusíku. Volný 

radikál vzniká buď homolytickým štěpením kovalentní vazby, nebo přidáním 

jednoho elektronu k normální molekule (redukce), nebo molekula jeden elektron 

ztratí (oxidace). K homolytickému štěpení je potřeba hodně energie (vysoká teplota, 

UV záření, ionizující záření, …), proto v biologických systémech volné radikály 

vznikají energeticky snadnější oxidací nebo redukcí. Radikály mohou mít záporný i 

kladný náboj, či být neutrální. Protože je radikálová částice vysoce reaktivní, může 

iniciovat celý řetězec dalších reakcí. Pokud se setká s „normální“ molekulou, změní 

ji též na radikál a reakční řetězec se propaguje do okolí. Teprve při setkání dvou 

radikálů se nepárové elektrony spojí a reakční řetězec je tímto terminován. (87)  
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Jsou volné radikály Nejsou volné radikály

superoxid O2
 peroxid vodíku H2O2

hydroxyl HO
 kyselina chlorná HOCl

peroxyl ROO
 ozon O3

alkoxyl RO


singletový kyslík 
1
O2

hydroperoxyl HO2


oxid dusnatý NO


nitrosyl NO
+

oxid dusičitý NO2
 nitroxid NO

kyselina dusitá HNO2

oxid dusitý N2O3

oxid dusičitý N2O4

nitronium NO2
+

peroxynitrit ONOO

alkylperoxynitrit ROONO

REAKTIVNÍ FORMY KYSLÍKU

REAKTIVNÍ FORMY DUSÍKU

Tabulka č. 1: ROS a RNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reaktivní formy kyslíku 

Molekula kyslíku po přijetí elektronu produkuje volný monoradikál 

superoxid, který s dalším elektronem je redukován na peroxid vodíku. Molekula 

peroxidu vodíku s elektronem se rozpadá na hydroxidový anion a hydroxylový 

radikál. Další elektron s hydroxylem tvoří hydroxidový anion. Tato čtyřelektronová 

redukce atmosférického kyslíku probíhá v dýchacím řetězci mitochondrií a je 

nezbytná pro transformaci energie chemických vazeb do zásobní formy v podobě 

molekuly ATP (adenosintrifosfátu), která se účastní klíčových biochemických 

procesů. Ve vazbě s enzymem radikály škodlivé nejsou, avšak jako volná částice je 

například hydroxylový radikál jednou z nejjedovatějších látek, neboť se slučuje 

téměř s jakoukoliv sousední molekulou.  

Singletový kyslík vzniká, když tripletový (atmosférický) kyslík nabude 

energii, která vyzdvihne jeho nepárové elektrony do jiné orbitálové pozice, 

popřípadě změní jeho spin.  Tato forma kyslíku je po svou krátkou dobu existence 
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velice reaktivní, v lidském těle vzniká po absorpci světla některými pigmenty nebo 

při spontánní neenzymové dizmutaci superoxidu. 

Dizmutace superoxidu je proces, kdy dvě jeho molekuly spolu s dvěma 

protony vyprodukují reaktivní singletový kyslík a peroxid vodíku. Jedna molekula se 

redukuje a druhá oxiduje. Superoxid má tedy oxidační i redukční vlastnosti. 

V organizmech je tato reakce urychlována enzymem superoxiddizmutázou.  

Peroxid vodíku ačkoliv není sám radikál, účastní se jejich vzniku. 

V přítomnosti kovů (dvojmocné železo nebo jednomocná měď) se rychle redukuje na 

hydroxylový radikál, hydroxidový anion a oxiduje přítomný kov. V přítomnosti 

železa se tato reakce nazývá jako Fentonova. Superoxid pak redukuje trojmocné 

železo zpět na dvojmocné, takže je regenerováno pro další průběh. 

Peroxid vodíku spolu s chloridovým iontem a protonem tvoří kyselinu 

chlornou, což je silný oxidant. Syntetizuje se v neutrofilních granulocytech pomocí 

myeloperoxidázy a slouží tělu jako baktericidní prostředek. (87) 

 

Reaktivní formy dusíku 

 Oxid dusnatý a jeho metabolity jsou za určitých okolností prudce jedovatými 

látkami. Sám o sobě reaguje s většinou biomolekul velmi pomalu, protože jeho 

difúze do krve a inaktivace hemoglobinem je rychlejší. Jeho metabolity jsou však 

velmi reaktivní.  

 Peroxynitrit je toxický produkt reakce oxidu dusnatého se superoxidem. 

Vzhledem k fyziologickým podmínkám v organismu (pH 7), reakce významně 

probíhá až při intenzivní produkci NO

. Peroxynitrit je oxidační činidlo, které se za 

fyziologického pH rozkládá na hydroxylový radikál a oxid dusičitý – též volný 

radikál. Tranzitní kovy (železo, měď) katalyzují heterolytické štěpení peroxynitritu 

na hydroxidový anion a nitroniový kation, který napadá fenolové sloučeniny a 

v proteinech dokáže měnit například aminokyselinu tyrozin na 3-nitrotyrozin. (87) 
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3.2.2. Antioxidanty 

 Antioxidanty jsou látky, které omezují oxidační destrukci molekul záchytem 

a odstraněním radikálů a tím chrání organismus před oxidačním poškozením. 

Označují se jako vychytávače či zametače (scavengers), lapače (trapers) a zhášeče 

(quenchers). Lze je dělit na enzymy a na látky poskytující s reaktivními formami 

kyslíku a dusíku stabilní a méně toxické produkty. Funkce jednoho antioxidantu 

velmi často podmiňuje účinek jiného článku soustavy.  

 Mezi enzymové antioxidační systémy patří superoxiddizmutáza urychlující 

dizmutaci superoxidu. Dále sem patří glutathionperoxidázy odstraňující 

intracelulární hydroperoxidy, gluthathiontransferázy a kataláza urychlující přeměnu 

peroxidu na vodu a kyslík. Mezi vysokomolekulární endogenní antioxidanty patří 

řada proteinů vázající přechodné prvky jako železo a měď a znemožňující jejich 

účast při katalýze tvorby radikálů. V tomto smyslu se mezi ně řadí třeba i transferin a 

laktoferin, zbavující možnost železa účastnit se Fentonovy reakce. Mezi další patří 

ceruloplazmin vázající měď, albumin, melatothioneiny a další. Mezi nejznámější 

nízkomolekulární endogenní antioxidanty patří vitamin C, neboli askorbát, který má 

v organismu i spoustu dalších funkcí jako kofaktor při syntéze kolagenu, přeměně 

dopaminu a redukci železa na jeho vstřebatelnou formu. Další významný 

nízkomolekulární antioxidant je alfa-tokoferol (jeden z isomerů vitamínu E), který 

například zneškodňuje peroxylové radikály mastných kyselin a vzhledem k lipofilní 

povaze se tak uplatňuje při ochraně biomembrán. Mezi významné antioxidanty 

nalezitelné v přírodě patří flavonoidy – sekundární metabolity mnohých rostlin. 

Jejich struktura je vhodná pro jednoelektronové oxidoredukce a taktéž mohou tlumit 

oxidační stres chelatací železa. (88) Kromě toho mají pro organismus spoustu další 

pozitivních účinků, jako protizánětlivý, protisklerotický, protinádorový a podobně. 

Jejich vysoký obsah je například v červeném víně či zeleném čaji. (87) 

 

3.2.3. Metody měření antioxidační aktivity in vitro  

 Metody stanovení antioxidační aktivity jsou rozmanité, dají se však 

kategorizovat do dvou skupin – metody hodnotící schopnost antioxidantů eliminovat 

jednotlivé volné radikály a metody posuzující redoxní vlastnosti látek. Uvedený 

přehled metod je jen výběrem z nejčastějších a ačkoliv metody poskytují cenné údaje 
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o testovaných látkách, žádná neposkytuje úplné informace o komplexní antioxidační 

aktivitě, jež se v organismu uplatní. (89) 

Pro vzájemné porovnání antioxidačního účinku různých směsí byl zaveden 

pojem celková antioxidační aktivita (TAA – total antioxidant activity), která je 

parametrem umožňující kvantifikovat kapacitu vzorku eliminovat radikály. Při 

stanovení TAA se nejčastěji používají níže uvedené metody TEAC, ORAC a FRAP. 

(90) 

3.2.3.1. Metody hodnotící eliminaci radikálů 

Mezi jednu ze základních metod hodnocení eliminace syntetického stabilního 

radikálu patří spektrofotometrické sledování redukce DPPH při 517 nm. Tmavě 

fialový roztok DPPH se po styku s antioxidantem redukuje na DPPH-H 

(difenylpikrylhydrazin) a dochází k odbarvení. (91) 

K další ze základních metod patří využití syntetického kation-radikálu 

ABTS
+

 (2,2´-azinobis(3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazol-6-sulfonát)), neboli metoda 

TEAC (Trolox equivalent antioxidant capacity). Výsledná antioxidační aktivita je 

srovnána s látkou Trolox (6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-karboxylová 

kyselina) a TTA je vyjádřena jako ekvimolární koncentrace Troloxu. Zhášení kation-

radikálu generovaného ve směsi oxidací ABTS se sleduje spektrofotometricky 

nejčastěji při 734 nm. (92) 

 Další metoda využívající stabilního syntetického radikálu 

spektrofotometricky sleduje redukci galvinoxylu (2,6-di-terc-butyl-4-[(3,5-di-terc-

butyl-4-oxocyklohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]fenoxyl) při vlnové délce 428 nm. 

(93) 

Metoda ORAC využívá kyslíkové radikály generované přímo v reakční směsi 

a schopnosti testovaných látek zpomalit nebo zastavit radikály způsobený úbytek 

fluorescence beta-fykoerytrinu, nebo fluoresceinu. (94) 

 Mezi další metody hodnotící eliminaci kyslíkových radikálů patří 

vychytávání hydroxylových radikálů různými látkami, kdy po přidání 

antioxidačních látek se tvorba produktů vychytávajících látek s radikály snižuje. (89) 
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U metody superoxidového radikálu, generovaného směsí PMS s NADH, 

stanovení probíhá spektrofotometricky při 560 nm. Superoxidový radikál redukuje 

nitrotetrazoliovou modř ze žluté barvy na modrou, proto antiradikálová aktivita je 

pak vyjádřena jako procento inhibice redukce nitrotetrazoliové modři. (95) Metoda 

existuje i v různých modifikacích, například lze modř nahradit barvivem WST-1 a 

provést test na mikrotitračních destičkách (96), nebo využít detekci ESR na základě 

reakce radikálu s DMPO. (97) Dále lze použít kombinaci HPLC a 

chemiluminiscence, kde se měří inhibice luminiscence luminolu látkami 

separovanými při HPLC. (98) 

U metod hodnotící eliminaci lipidové peroxidace se rovněž využívá 

spektrofotometrické stanovení produktů. Metod a jejich modifikacích je vyvinuto 

velmi mnoho, mezi nejjednodušší patří metody založené na detekci produktů 

peroxidace kyseliny linolové. (99) Mezi nejpoužívanější patří metoda TBA-MDA, 

kde se stanovuje produkt lipidové peroxidace malondialdehydu (MDA) na základě 

jeho barevné reakce s kyselinou thiobarbiturovou (TBA). (100) 

Existuje i metoda využívající měření poklesu absorbance peroxidu vodíku 

při UV světle o 230 nm. (101) Její nevýhodou je ale možná absorpce UV záření 

sekundárními metabolity, zejména fenolickými. K eliminaci tohoto problému bylo 

vyvinuto speciální složení reakční směsi, kde je měřen pokles absorbance výsledného 

produktu při 504 nm. (102) 

3.2.3.2. Metody hodnotící redoxní vlastnosti látek 

Nejzákladnější chemickou metodou posuzující redoxní vlastnosti je FRAP 

(ferric reducing antioxidant potential) (103), kdy se hodnotí schopnost antioxidační 

látky redukovat železitý komplex látky TPTZ (2,4,6-tri(2-pyridyl-1,3,5-triazin)) na 

železnatý, což se projeví spektrofotometricky hodnotitelnou barevnou změnou 

reakční směsi při 593 nm. Její nevýhodou je, že nemusí pozitivně korelovat 

s celkovou antioxidační aktivitou. (104) 

Mezi elektrochemické metody patří cyklická voltametrie, která hodnotí 

schopnost látek odštěpovat elektrony. Měří se potenciál anodického oxidačního píku 

a jeho anodický proud, z kterého se dá určit koncentrace látek. (105)  
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Elektroaktivní látky lze též velmi přesně a citlivě detekovat s použitím 

amperometrických nebo coulometrických detektorů přímo při HPLC analýze. Látku 

je tak možno charakterizovat nejen retenčním časem, ale i potenciálem, při kterém se 

oxiduje. Tyto metody jsou vhodné k analýze komplexních směsí a identifikaci 

jednotlivých obsažených antioxidantů. (105)  

 

3.3. Explantátové kultury 

3.3.1. Charakteristika 

 Explantátové kultury jsou různé typy rostlinných orgánů, jejich částí, 

meristematických pletiv, protoplastů, kalusů a buněk kultivovaných in vitro. 

Využívají se při šlechtění rostlin a produkci rostlinných metabolitů. V poměrně 

malém prostoru lze dlouhodobě kultivovat velké množství buněk a z každé lze 

teoreticky vypěstovat novou rostlinu. Kultury umožňují uchování genetické stability 

buněk a využití metod genetického inženýrství. Každá (i diferencovaná) rostlinná 

buňka obsahuje všechen genetický materiál, což v explantátových kulturách 

umožňuje její vegetativní množení. Tato vlastnost se nazývá totipotence. (106) 

3.3.2. Metody a podmínky kultivace 

Explantátová kultura se získá přenesením parenchymatické tkáně kterékoli 

části rostliny na tuhou živnou půdu a její následnou inkubací při 23 až 28°C. 

Opakovaným přenášením narostlého materiálu do čerstvé živné půdy lze kulturu 

udržovat v aktivním stavu. V závislosti na způsobu kultivace (heterotrofní, 

fotomixotropní, fotoautotropní) a tím pádem složení živné půdy se v explantátových 

kulturách stejné rostliny mohou tvořit různé produkty. (106) Někdy jsou některé 

produkty v kulturách přítomny jen v prvních měsících po vytvoření, po stabilizaci se 

ale z kultur vytratí. Stabilizace může trvat 6 – 9 měsíců. (107) 

 Růst obvykle trvá 1 - 2 týdny, ale může se protáhnout až na 4 - 6, rychlost 

buněčného cyklu se pohybuje až v řádu desítek hodin. (107)  

Při kultivaci je důležitý výběr vhodného kultivačního zařízení, neboť při 

větších objemech buněčných suspenzí nedostatečný způsob promíchávání může 
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limitovat metabolické procesy využívající kyslík a buňky mohou v médiu 

sedimentovat nebo flotovat. (106) 

3.3.3. Druhy explantátových kultur 

Protoplastové – jedná se o buňky zbavené pevné buněčné stěny 

s ponechanou cytoplasmatickou membránou. 

Buněčné – jednotlivé buňky pomnožené v médiu tekutém, polotuhém, nebo 

na pevném nosiči s médiem. 

Suspenzní – tvoří kultury volných buněk i jejich malých shluků v tekutém 

médiu. 

Kalusové – neorganizovaná masa dělících se buněk pletiva, na pevných nebo 

polotuhých nosičích nasycených médiem. 

Orgánové – celé, či částečné orgány se zachovanou stavbou a funkcí. 

Prašníkové a mikrospor – izolované prašníky kultivované v tekutém, nebo 

pevném médiu. (108) 

3.3.4. Média 

Mezi nejčastěji používaná kultivační média patří média dle Murashigeho a 

Skooga (MS médium), Gamborga B5, Linsmaiera a Skooga (LS) a dle Schenka a 

Hildebranda (SH). Použití MS média se často vyskytuje i s drobnými modifikacemi. 

Jeho podrobné složení použité v této práci je uvedeno v kapitole 4.2.1.  

Kultivační média se skládají z takzvaných makroelementů a mikroelementů. 

Jedná se o různé prvky ve formě anorganických solí podporujících rostlinný růst. 

Média dále obsahují vitamíny a růstové hormony. Nejdůležitější hormony jsou 

auxiny a cytokininy, stimulující rychlou tvorbu kalusu. U většiny kultur je 

fotosyntetická aktivita redukována, proto jim je v médiu jako energetický a stavební 

materiál dodán cukr (obvykle glukóza nebo sacharóza). Jednotlivá média se liší 

poměrem složek. Každý rostlinný druh má pro optimální růst kultury specifické 

požadavky na složení média. (107) 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST  

4.1. Použité vybavení 

4.1.1. Chemikálie 

Destilovaná voda - FaF UK HK, Česká republika 

Dihdydrogenfosforečnan sodný – Lachema, Česká republika 

DPPH (2,2-difenyl-1-pikrylhydrazyl) – Sigma, USA 

Dusičnan amonný p. a. – Penta, Česká republika 

Dusičnan draselný p. a. – Lach-Ner, Česká republika 

Edetan disodný p. a. – Lachema, Česká republika 

Etanol 96% - FaF UK HK, Česká republika 

Glycin – Aldrich, USA 

Hydrogenfosforečnan sodný – Penta, Česká republika 

Hydrolyzát kaseinu – Sigma-Aldrich, USA 

Hypericin - Sigma-Aldrich, USA 

Hyperosid - Sigma-Aldrich, USA 

Chlorid kobaltnatý hexahydrát p. a. – Lachema, Česká republika 

Chlorid vápenatý dihydrát p. a. – Penta, Česká republika  

Jodid draselný p. a. - Lachema, Česká republika 

Kyselina boritá p. a. – Lachema, Česká republika 

Kyselina nikotinová – Lachema, Česká republika 

Methylalkohol p. a. – Penta, Česká republika  

Molybdenan sodný dihydrát - Lachema, Česká republika 

Myo-inositol – Sigma-Aldrich, USA 
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NADPH (nikotinamidadenindinukleotidfosfát) – Fluka, Švýcarsko 

NBT (nitrotetrazoliová modř) – Sigma, USA 

PMS (fenazin methosulfát) – Serva, Německo 

Pyridoxin hydrochlorid - Koch‐Light Laboratories, Velká Británie 

Quercetin - Sigma-Aldrich, USA 

Sacharóza p.a. – Penta, Česká republika  

Síran hořečnatý heptahydrát p. a. – Lachema, Česká republika 

Síran manganatý heptahydrát p. a. – Lachema, Česká republika 

Síran měďnatý pentahydrát p. a. – Lachema, Česká republika 

Síran zinečnatý heptahydrát p. a. – Lachema, Česká republika 

Síran železnatý heptahydrát p. a. – Lachema, Česká republika 

Thiamin hydrochlorid - Koch‐Light Laboratories, Velká Británie 

 

4.1.2. Přístroje a pomůcky 

Analytické váhy: Sartorius analytic (A200S), Německo 

Aseptický box s laminárním prouděním vzduchu: Fatran LF, Slovensko 

Autokláv: PS 20 A, Chirana, Česká republika 

Chromatograf HPLC: Jasco (čerpadlo PU-289, detektor MD-2015, autosampler AS 

2055), Japonsko  

Chromatografická kolona: LiChrospher RP-18 250x4 (5μm) s ochrannou 

předkolonkou, Německo 

Spektrofotometr: CECIL CE1010 (DHIM 22553), Cecil Instruments, Velká Británie 

Sušárna: HS 61 A, Chirana, Česká republika  

Třepačka: UNIMAX 2010, Heidolph Instruments, Německo  



31 

 

Ultrazvuková lázeň: Bandelin Sonorex (DDHM 21363), Německo 

Vialky: Labicom, Česká republika  

 

4.2. Kultivace explantátových kultur třezalky tečkované 

4.2.1. Příprava živného média 

Ke kultivaci kalusových i suspenzních kultur třezalky bylo použito živné 

médium dle Murashigeho a Skooga (MS médium). Příslušné složky (uvedené níže v 

tabulce č. 2) byly naváženy na analytických vahách, jejich případné roztoky nabrány 

pipetou a převedeny do odměrné nádoby, kde byly rozpuštěny v destilované vodě. 

Tento roztok média byl posléze rozlit do Erlenových baněk – u suspenzních kultur 

použito 50 ml média, u kalusových 30 ml média. Takto připravené baňky s médiem 

byly uzavřeny hliníkovou fólií a vysterilizovány v autoklávu na 120°C po dobu 15 

minut.  
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Makroelementy 

Mikroelementy 

Vitamíny 

Tabulka č. 2: Jednotlivé složky MS média a jejich koncentrace 

 

 

 

4.2.2. Pasážování a kultivace 

Pasážování explantátových kultur probíhalo za aseptických podmínek v boxu 

s laminárním prouděním, předem ošetřeným 96% lihem a ozářeným ultrafialovou 

germicidní žárovkou po dobu 10 minut. Pinzety k mechanickému přenesení kultur 

byly sterilizovány při 200°C po dobu 2 hodin. Vysterilizované baňky s živným 

médiem byly před prací na místech dotyku ošetřeny 96% lihem. K prvnímu 

přenesení byly použity zásobní kalusové kultury třezalky, jež poskytla katedra 

farmakognosie. Při přípravě kalusových kultur se přenášelo do Erlenových baněk 

s 30 ml živného média na papírový můstek. Při přípravě suspenzních kultur se 

materiál pinzetou mechanicky rozmělnil v baňkách s 50 ml média. Při dalších 

pasážích byla narostlá suspenzní kultura pipetována, popřípadě nalita (zhruba 12 ml) 

do nově připravených baněk s médiem.  

Název složky Koncentrace v mg/l 

Dihydrofosforečnan draselný monohydrát 170,000 

Dusičnan amonný 1650,000 

Dusičnan draselný 1900,000 

Chlorid vápenatý dihydrát 440,000 

Síran hořečnatý heptahydrát 370,000 

Edetan disodný 37,370 

Chlorid kobaltnatý hexahydrát 0,025 

Jodid draselný 0,830 

Kyselina boritá 6,200 

Molybdenan sodný dihydrát 0,025 

Síran manganatý heptahydrát 22,300 

Síran měďnatý pentahydrát 0,025 

Síran zinečnatý heptahydrát  11,500 

Síran železnatý heptahydrát 27,840 

Kyselina nikotinová  0,500 

Pyridoxin hydrochlorid  0,500 

Thiamin hydrochlorid  0,100 

Glycin  2,000 

Hydrolyzát kaseinu  1000,000 

Myo-inositol  100,000 

Sacharóza  30000,000 
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Kultivace probíhala při 25°C se světelným režimem 8 hodin tmy a 16 hodin 

světla.  Suspenzní kultury se kultivovaly na třepačce při frekvenci 120 otáček za 

minutu. Po dostatečném nárůstu kultur (v řádu 2-4 týdnů) byla jedna část materiálu 

sklizena, v sušárně usušena a připravena k přípravě extraktů, zatímco druhá část byla 

použita k dalšímu pasážování a kultivaci. 

 

4.3. Příprava extraktů 

4.3.1. Metanolové extrakty 

K přípravě metanolických extraktů byla použita sušená droga (poskytnutá 

Botanickou zahradou léčivých rostlin v Hradci Králové) a sušené explantátové 

kultury připravené dle kapitoly 4.2. Sušený materiál se nejprve v porcelánové třence 

rozmělnil na prášek, poté se příslušné množství navážilo na analytických vahách a 

převedlo do varné baňky. Do varné baňky byl k prášku přidán příslušný objem 

metanolu jako extrakční činidlo. Baňka se následně na 15 minut vložila do 

ultrazvukové vodní lázně. Po tomto čase se metanolový extrakt přes vatu zfiltroval 

do příslušné odměrné banky. Tato procedura se s vyextrahovaným materiálem 

zopakovala ještě jednou se stejným množstvím metanolu. Navážka drogy byla 2 

gramy a extrahovalo se 2x v 25 ml metanolu, celkový objem extraktu tak činil 50 ml. 

Navážka sušených suspenzních a kalusových kultur se pohybovala kolem 0,2 gramů 

a extrahovalo se celkově v 10 ml metanolu. Připravené extrakty byly v odměrných 

baňkách uchovávány v ledničce. 

4.3.2. Vodné extrakty 

 Navážky drogy, sušených suspenzních a kalusových kultur byly podobné jako 

při přípravě extraktů metanolových. Na prášek rozmělněný materiál se tentokrát 

převedl do kádinky a zalil vařící destilovanou vodou – 50 ml pro drogu a 10 ml pro 

sušené explantátové kultury. Kádinka se přikryla hodinovým sklíčkem a po 30 

minutách se vodný extrakt zfiltroval přes filtrační papír do příslušných odměrných 

baněk a případně doplnil vodou na určený objem 10, či 50 ml. Extrakty byly 

uchovávány v ledničce. 
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4.4. Měření antioxidační aktivity extraktů metodou DPPH 

4.4.1. Příprava roztoku DPPH 

 V 10 ml metanolu bylo po 5 minutách na ultrazvukové lázni rozpuštěno 0,02 

gramu 2,2-difenyl-1-pikrylhydrazylu (DPPH). Tento roztok se pro každý den měření 

připravoval čerstvě. 

4.4.2. Kontrolní vzorek 

 Jako kontrolní vzorek sloužilo 0,2 ml roztoku DPPH v 5 ml metanolu. 

4.4.3. Postup měření 

 Do pěti odměrných baněk s objemem 5 ml byl přidán extrakt v množství 0,5 

ml, 1,0 ml, 1,5 ml, 2,0 ml a 2,5 ml. K extraktu bylo přidáno 0,2 ml roztoku DPPH 

připraveného dle kapitoly 4.4.1. Podle povahy extraktu byl do objemu 5 ml doplněn 

buď metanol nebo destilovaná voda. Po 30 minutách, kdy protřepané vzorky byly 

uchovány v temnu při laboratorní teplotě, se na spektrofotometru změřila absorbance 

při vlnové délce světla 517 nm. Současně byl proměřen i kontrolní vzorek.  

Procento redukce DPPH jako ukazatel antiradikálové aktivity bylo vypočteno 

dle vztahu:      
                  

                             
      % 

 Extrakty rostlinných drog byly zředěny v poměru 1:100 příslušným 

rozpouštědlem, a to proto, aby vlastní absorbance obsahových látek neovlivňovala 

výsledky experimentů. 

Pro každý typ extraktu byly měřeny dva vzorky, z jejichž výsledků se 

následně vypočítaly aritmetické průměry procent redukce DPPH, které byly 

v závislosti na koncentraci extraktu vyneseny do grafu. Výběrová směrodatná 

odchylka (VSO) pro každý průměr byla spočítána podle vztahu:   

 
         

   

   
 

 kde xi = naměřená hodnota, n = počet hodnot xi a   = aritmetický průměr 

hodnot xi . 
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 Výsledky měření jsou uvedeny v kapitole „5. Výsledky“ v tabulkách č. 3 - 8 

a grafech č. 1 – 9. Metoda byla s drobnými úpravami převzata z diplomové práce Z. 

Neckářové. (109)  

 

4.5. Měření antioxidační aktivity extraktů metodou superoxidového 

radikálu 

4.5.1. Příprava základních roztoků 

4.5.1.1.  Fosfátový pufr 

Byl připraven fosfátový pufr o pH 7,4 s iontovou silou 20 mM. K přípravě 

jednoho litru se použilo 1,10 g hydrogenfosforečnanu sodného a 0,35 g 

dihydrogenfosforečnanu sodného. Navážené složky byly rozpuštěny v destilované 

vodě. Roztok pufru byl uchováván v lednici. 

4.5.1.2. Roztok NBT 

Na 50 ml roztoku nitrotetrazoliové modři (3,3'-(3,3'-dimethoxybifenyl-4,4'-

diyl)bis(2-(4-nitrofenyl)-5-fenyl-2H-tetrazol-3-ium)) bylo použito 0,012 g. Látka se 

rozpustila ve fosfátovém pufru připraveném podle 4.5.1.1. Její roztok byl uchováván 

v lednici. 

4.5.1.3. Roztok NADH 

 0,015 gramu nikotinamidadenindinukleotidu bylo rozpuštěno v 50 ml 

fosfátového pufru. Roztok byl uchováván v lednici.  

4.5.1.4. Roztok PMS 

 Roztok fenazin methosulfátu byl připraven rozpuštěním 0,012 gramu ve 100 

ml fosfátového pufru. Roztok byl uchováván v lednici.  

4.5.2. Příprava kontrolního vzorku 

 Kontrolní vzorek se skládal z 0,5 ml roztoku NBT, 0,5 ml roztoku NADH, 

1,0 ml roztoku PMS a 1,0 ml fosfátového pufru. Pro každou jednu sérii měření 

vzorků byl kvůli velké nestabilitě naměřených hodnot připraven zvlášť.  
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4.5.3. Postup měření 

 Do pěti odměrných baněk byl přidán extrakt v množstvích 0,5 ml, 1,0 ml, 1,5 

ml, 2,0 ml a 2,5 ml. Odměrné baňky byly doplněny do 5 ml podle povahy extraktu 

buď metanolem, nebo destilovanou vodou. Takto naředěného extraktu se z každé 

baňky odebral 1 ml, který se smísil s 0,5 ml roztoku NBT, 0,5 ml roztoku NADH a 

1,0 ml roztoku PMS. Toto celkové množství 3 ml se po 5 minutách uchovávání 

v temnu při laboratorní teplotě použilo k vlastnímu měření absorbance při vlnové 

délce světla 560 nm. Současně byl změřen i vzorek kontrolní. Vzhledem k velmi 

nestabilní povaze reakční směsi se tento postup pro každou koncentraci opakoval 

dvakrát.  

Procento inhibice redukce NBT jakožto ukazatel schopnosti zhášet 

superoxidový radikál generovaný reakční směsí PMS ↔ NADH se vypočítalo dle 

vztahu: 

   
                 

                             
      % 

 Extrakty rostlinných drog byly zředěny v poměru 1:10 příslušným 

rozpouštědlem, a to proto, aby vlastní absorbance obsahových látek neovlivňovala 

výsledky experimentů. 

Pro každý typ extraktu proběhla měření dvou vzorků. Z vypočtených hodnot 

procent inhibice redukce NBT byly spočítány aritmetické průměry, které byly 

v závislosti na koncentraci extraktu vyneseny do grafu. Výběrová směrodatná 

odchylka (VSO) byla vypočtena podle stejného vztahu jako v kapitole 4.4.3.  

Výsledky měření jsou uvedeny v kapitole „5. Výsledky“ v tabulkách č. 9 - 14 

a grafech č. 10 – 12. Metoda byla s úpravami převzata z práce Robaka a 

Gryglewského. (95) 
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4.6. HPLC analýza extraktů 

4.6.1. Příprava vzorků pro analýzu 

 Z extraktů připravených dle kapitoly 4.3. se přes mikrofiltr (0,22 μm) do 

vialek připravily vzorky pro analýzu vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií. 

4.6.2. Průběh analýzy a její podmínky 

Analýza flavonoidů (hyperosidu a quercitrinu) probíhala gradientovou elucí, 

kde složení mobilní fáze bylo: eluent A - vodný roztok s 8% acetonitrilu a 0,15% 

kyseliny fosforečné, eluent B - 100% acetonitril. Složení mobilní fáze se měnilo 

podle tabulky: 

Čas (min.) Eluent A Eluent B 

0 90% 10% 

10 80% 20% 

23 75% 25% 

 

Nastřikovaný objem byl 50 µl a průtok mobilní fáze probíhal rychlostí 1,5 ml/min.  

Analýza antrachinonu hypericinu probíhala rovněž gradientovou elucí, kde 

složení mobilní fáze bylo stejné jako u analýzy flavonoidů. Složení této fáze se 

měnilo podle tabulky: 

 

 

 

 

Nastřikovaný objem byl 50 µl a průtok mobilní fáze probíhal rychlostí 1,5 ml/min. 

 

Detekce probíhala při obou analýzách v rozmezí vlnových délek 200 - 650 

nm. Flavonoidy hyperosid a quercetin měly absorpční maximum v λ = 254 nm, 

hypericin měl absorpční maximum v λ = 590 nm. Obsah sledovaných látek byl 

zjištěn z píků v chromatogramu při jejich absorpčních maximech pomocí 

matematické metody normalizace a porovnáváním s kalibračními křivkami standardů 

daných látek. Kalibrační křivky hyperosidu, quercetinu a hypericinu byly vytvořeny 

metodou vnějšího standardu.   

Čas (min.) Eluent A Eluent B 

0 45% 55% 

12 10% 90% 
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 Pro každý typ extraktu byly proměřeny 3 vzorky. Výsledky jsou spolu 

s ilustrativním chromatogramem (obr. č. 7) uvedeny v kapitole 5 v tabulce č. 15. 

 

4.6.3. Validace HPLC 

Ověření platnosti analytické metody zajišťuje výrobce chromatografické 

sestavy normou ISO 9001. Způsobilost chromatografického systému byla ověřena 

testem opakovaného nástřiku a testem linearity. Pro zhodnocení počtu teoretických 

pater a asymetrie píku byly převzaty metody z Evropského lékopisu. Ke zhodnocení 

metody se jako validační parametry použily kvantitativní limit a správnost metody. 
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koncentrace (mg/ml) absorbance procento redukce DPPH

kontrola 2,230 -

0,77 2,050 8,07

3,06 1,864 16,41

6,89 1,762 20,99

12,24 1,636 26,64

19,13 1,508 32,38

kontrola 2,230 -

0,77 2,085 6,50

3,09 2,055 7,85

6,96 1,902 14,71

12,38 1,750 21,52

19,34 1,724 22,69

VSO

0,77 7,29 1,11

3,08 12,13 6,06

6,92 17,85 4,44

12,31 24,08 3,61

19,23 27,53 6,85

Metanolový extrakt drogy

1. měření

2. měření

Průměr

5. VÝSLEDKY 

 Tato kapitola uvádí výsledky experimentální části v tabulkách a grafech. 

5.1. Metoda DPPH 

5.1.1. Výsledky měření u extraktů drog 

Tabulka č. 3: Výsledky měření u metanolového extraktu drogy 
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koncentrace (mg/ml) absorbance procento redukce DPPH

kontrola 2,350 -

0,79 2,090 11,06

3,15 1,862 20,77

7,08 1,652 29,70

12,59 1,502 36,09

19,67 1,356 42,30

kontrola 2,335 -

0,83 1,510 35,33

3,31 1,250 46,47

7,44 1,106 52,63

13,22 0,955 59,10

20,66 0,844 63,85

VSO

0,81 23,20 17,16

3,23 33,62 18,17

7,26 41,17 16,22

12,91 47,59 16,27

20,16 53,08 15,24

2. měření

Vodný extrakt drogy

1. měření

Průměr

Graf č. 1: Závislost redukce DPPH na koncentraci metanolového extraktu drogy 

s vyznačenými hodnotami výběrové směrodatné odchylky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 4: Výsledky měření u vodného extraktu drogy 
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Graf č. 2: Závislost redukce DPPH na koncentraci vodného extraktu drogy 

s vyznačenými hodnotami výběrové směrodatné odchylky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3: Porovnání závislosti redukce DPHH na koncentraci metanolového a 

vodného extraktu drogy 
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koncentrace (mg/ml) absorbance procento redukce DPPH

kontrola 2,230 -

0,77 2,050 8,07

3,06 1,864 16,41

6,89 1,762 20,99

12,24 1,636 26,64

19,13 1,508 32,38

kontrola 2,230 -

0,77 2,085 6,50

3,09 2,055 7,85

6,96 1,902 14,71

12,38 1,750 21,52

19,34 1,724 22,69

VSO

0,77 7,29 1,11

3,08 12,13 6,06

6,92 17,85 4,44

12,31 24,08 3,61

19,23 27,53 6,85

Metanolový extrakt kalusu

1. měření

2. měření

Průměr

5.1.2. Výsledky měření u extraktů kalusů 

Tabulka č. 5: Výsledky měření u metanolového extraktu kalusů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 4: Závislost redukce DPPH na koncentraci metanolového extraktu kalusu 

s vyznačenými hodnotami výběrové směrodatné odchylky 
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koncentrace (mg/ml) absorbance procento redukce DPPH

kontrola 2,350 -

0,79 2,090 11,06

3,15 1,862 20,77

7,08 1,652 29,70

12,59 1,502 36,09

19,67 1,356 42,30

kontrola 2,335 -

0,83 1,510 35,33

3,31 1,250 46,47

7,44 1,106 52,63

13,22 0,955 59,10

20,66 0,844 63,85

VSO

0,81 23,20 17,16

3,23 33,62 18,17

7,26 41,17 16,22

12,91 47,59 16,27

20,16 53,08 15,24

2. měření

Vodný extrakt kalusu

1. měření

Průměr
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Tabulka č. 6: Výsledky měření u vodného extraktu kalusů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 5: Závislost redukce DPPH na koncentraci vodného extraktu kalusu 

s vyznačenými hodnotami výběrové směrodatné odchylky 
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Kalus - Metanolový extrakt Kalus - Vodný extrakt 

koncentrace (mg/ml) absorbance procento redukce DPPH

kontrola 2,330 -

0,58 2,370 -1,72

2,31 2,100 9,87

5,19 2,280 2,15

9,22 2,280 2,15

14,41 2,005 13,95

kontrola 2,335 -

0,96 2,140 8,35

3,85 2,225 4,71

8,66 2,150 7,92

15,39 2,240 4,07

24,05 2,180 6,64

VSO

0,77 3,32 7,12

3,08 7,29 3,65

6,92 5,03 4,08

12,31 3,11 1,36

19,23 10,29 5,17

1. měření

2. měření

Průměr

Metanolový extrakt suspenze

Graf č. 6: Porovnání závislosti redukce DPHH na koncentraci metanolového a 

vodného extraktu kalusu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3. Výsledky měření u extraktů suspenzí 

Tabulka č. 7: Výsledky měření u metanolového extraktu suspenzí 
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koncentrace (mg/ml) absorbance procento redukce DPPH

kontrola 2,350 -

0,51 2,265 3,62

2,03 2,155 8,30

4,57 2,090 11,06

8,12 1,942 17,36

12,69 2,005 14,68

kontrola 2,410 -

0,95 2,290 4,98

3,78 2,095 13,07

8,51 2,160 10,37

15,13 1,802 25,23

23,64 1,876 22,16

VSO

0,73 4,30 0,96

2,91 10,68 3,37

6,54 10,72 0,49

11,63 21,29 5,56

18,17 18,42 5,29

1. měření

2. měření

Průměr

Vodný extrakt suspenze

Graf č. 7: Závislost redukce DPPH na koncentraci metanolového extraktu suspenze 

s vyznačenými hodnotami výběrové směrodatné odchylky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 8: Výsledky měření u vodného extraktu suspenzí 
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Suspenze - Metanolový extrakt Suspenze - Vodný extrakt 

Graf č. 8: Závislost redukce DPPH na koncentraci vodného extraktu suspenze 

s vyznačenými hodnotami výběrové směrodatné odchylky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 9: Porovnání závislosti redukce DPHH na koncentraci metanolového a 

vodného extraktu suspenze 
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koncentrace (mg/ml) 1. absorbance % inhibice red. NBT 2. absorbance % inhibice red. NBT

kontrola 0,183 - 0,275 -

0,07 0,164 10,38 0,248 9,82

0,27 0,155 15,30 0,236 14,18

0,60 0,149 18,58 0,221 19,64

1,08 0,165 9,84 0,243 11,64

1,68 0,195 -6,56 0,262 4,73

kontrola 0,388 - 0,413 -

0,07 0,335 13,66 0,356 13,80

0,27 0,311 19,85 0,345 16,46

0,60 0,315 18,81 0,361 12,59

1,07 0,361 6,96 0,387 6,30

1,67 0,405 -4,38 0,425 -2,91

Metanolový extrakt drogy

1. série měření

2. série měření

koncentrace (mg/ml) 1. absorbance % inhibice red. NBT 2. absorbance % inhibice red. NBT

kontrola 0,415 - 0,437 -

0,07 0,289 30,36 0,274 37,30

0,27 0,261 37,11 0,261 40,27

0,60 0,254 38,80 0,262 40,05

1,07 0,246 40,72 0,267 38,90

1,68 0,281 32,29 0,273 37,53

kontrola 0,357 - 0,377 -

0,07 0,223 37,54 0,226 40,05

0,27 0,21 41,18 0,222 41,11

0,60 0,218 38,94 0,220 41,64

1,07 0,235 34,17 0,237 37,14

1,68 0,247 30,81 0,260 31,03

0,07 36,31 VSO = 4,16

0,27 39,92 VSO = 1,92

0,60 39,86 VSO = 1,32

1,07 37,73 VSO = 2,79

1,68 32,92 VSO = 3,14

Průměr

2. série měření

Vodný extrakt drogy

1. série měření

5.2. Metoda superoxidového radikálu 

5.2.1. Výsledky měření u extraktů drog 

Tabulka č. 9: Výsledky měření u metanolového extraktu drog 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 10: Výsledky měření u vodného extraktu drog 
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koncentrace (mg/ml) 1. absorbance % inhibice red. NBT 2. absorbance % inhibice red. NBT

kontrola 0,449 - 0,489 -

0,34 0,568 -26,50 0,602 -23,11

1,37 0,548 -22,05 0,588 -20,25

3,08 0,568 -26,50 0,602 -23,11

5,48 0,557 -24,05 0,703 -43,76

8,56 0,586 -30,51 0,664 -35,79

kontrola 0,183 - 0,188 -

0,35 0,223 -21,86 0,221 -17,55

1,39 0,241 -31,69 0,245 -30,32

3,14 0,272 -48,63 0,277 -47,34

5,57 0,277 -51,37 0,307 -63,30

8,71 0,330 -80,33 0,344 -82,98

Metanolový extrakt kalusu

1. série měření

2. série měření

Graf č. 10: Závislost inhibice redukce NBT na koncentraci vodného extraktu drogy 

s vyznačenými hodnotami výběrové směrodatné odchylky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2. Výsledky měření u extraktů kalusů 

Tabulka č. 11: Výsledky měření u metanolového extraktu kalusů 
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koncentrace (mg/ml) 1. absorbance % inhibice red. NBT 2. absorbance % inhibice red. NBT

kontrola 0,123 - 0,154 -

0,35 0,113 8,13 0,128 16,88

1,40 0,117 4,88 0,122 20,78

3,15 0,120 2,44 0,128 16,88

5,60 0,121 1,63 0,127 17,53

8,75 0,115 6,50 0,125 18,83

kontrola 0,136 - 0,193 -

0,34 0,092 32,35 0,120 37,82

1,37 0,086 36,76 0,121 37,31

3,08 0,088 35,29 0,116 39,90

5,48 0,094 30,88 0,120 37,82

8,57 0,099 27,21 0,125 35,23

0,35 23,80 VSO = 13,70

1,39 24,93 VSO = 15,41

3,12 23,63 VSO = 17,27

5,54 21,97 VSO = 15,96

8,66 21,94 VSO = 12,28

Vodný extrakt kalusu

1. série měření

Průměr

2. série měření
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Tabulka č. 12: Výsledky měření u vodného extraktu kalusů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 11: Závislost inhibice redukce NBT na koncentraci vodného extraktu kalusu 

s vyznačenými hodnotami výběrové směrodatné odchylky 
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koncentrace (mg/ml) 1. absorbance % inhibice red. NBT 2. absorbance % inhibice red. NBT

kontrola 0,554 - 0,544 -

0,34 0,720 -29,96 0,710 -30,51

1,36 0,779 -40,61 0,794 -45,96

3,06 0,845 -52,53 0,868 -59,56

5,43 0,885 -59,75 0,925 -70,04

8,49 0,903 -63,00 0,955 -75,55

kontrola 0,341 - 0,339 -

0,34 0,438 -28,45 0,436 -28,61

1,37 0,537 -57,48 0,501 -47,79

3,08 0,573 -68,04 0,587 -73,16

5,48 0,602 -76,54 0,604 -78,17

8,56 0,629 -84,46 0,648 -91,15

2. série měření

Metanolový extrakt suspenze

1. série měření

koncentrace (mg/ml) 1. absorbance % inhibice red. NBT 2. absorbance % inhibice red. NBT

kontrola 0,258 - 0,266 -

0,34 0,235 8,91 0,240 9,77

1,38 0,228 11,63 0,233 12,41

3,10 0,225 12,79 0,230 13,53

5,51 0,226 12,40 0,228 14,29

8,61 0,218 15,50 0,221 16,92

kontrola 0,198 - 0,191 -

0,34 0,193 2,53 0,187 2,09

1,36 0,191 3,54 0,185 3,14

3,07 0,187 5,56 0,194 -1,57

5,46 0,190 4,04 0,194 -1,57

8,53 0,192 3,03 0,195 -2,09

0,34 5,83 VSO = 4,08

1,37 7,68 VSO = 5,02

3,09 7,58 VSO = 7,08

5,49 7,29 VSO = 7,40

8,57 8,34 VSO = 9,34

Průměr

1. série měření

Vodný extrakt suspenze

2. série měření

5.2.3. Výsledky měření u extraktů suspenzí 

Tabulka č. 13: Výsledky měření u metanolového extraktu suspenzí 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 14: Výsledky měření u vodného extraktu suspenzí 
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Graf č. 12: Závislost inhibice redukce NBT na koncentraci vodného extraktu 

suspenze s vyznačenými hodnotami výběrové směrodatné odchylky 
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hyperosid quercetin hypericin

1 0,160 0,041 0,000

2 0,002 0,000 0,000

3 0,171 0,029 0,000

1 0,142 0,033 0,000

2 0,180 0,020 0,000

3 0,170 0,020 0,000

1 0,000 0,000 0,000

2 0,000 0,000 0,000

3 0,000 0,000 0,000

1 0,000 0,000 0,000

2 0,000 0,000 0,000

3 0,000 0,000 0,000

1 0,001 0,003 0,000

2 0,002 0,006 0,000

3 0,001 0,001 0,000

1 0,002 0,000 0,000

2 0,001 0,000 0,000

3 0,007 0,000 0,000

obsah látek v %
vzorek č.Typ extraktu

Metanolový 

extrakt drogy

Vodný extrakt 

drogy

Metanolový 

extrakt kalusu

Vodný extrakt 

kalusu

Metanolový 

extrakt suspenze

Vodný extrakt 

suspenze

5.3. HPLC analýza 

Tabulka č. 15: Výsledky měření obsahových látek extraktů HPLC analýzou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 7: Ilustrační obrázek chromatogramu z analýzy vodného extraktu suspenze 
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6. DISKUZE 

Tato diplomové práce se zabývala měřením antioxidační aktivity extraktů 

třezalky tečkované a jejich explantátových kultur. Měření aktivity v obou použitých 

metodách probíhalo spektrofotometricky a zjištěné údaje pro každý typ extraktu byly 

zpracovány do tabulek a grafů, z nichž se antioxidační aktivita mezi extrakty 

porovnala. Explantátové kultury v důsledku změn metabolismu mohou obsahovat 

rozdílné složení i množství sekundárních metabolitů než rostlina (106), tudíž byla 

přepokládána i jejich rozdílná aktivita. Obsah vybraných látek pravděpodobně se 

podílejících na antioxidační aktivitě byl v extraktech zjištěn HPLC analýzou. 

Zvolená metoda měření antioxidační aktivity s použitím syntetického 

stabilního radikálu DPPH proběhla v souladu s metodikou Z. Neckářové. (109) 

V grafu č. 3, kde se porovnává antioxidační aktivita metanolového a vodného 

extraktu drogy, je patrné, že antioxidační aktivita je podobná (EC50 = 0,064 mg/ml 

pro metanolový a EC50 = 0,068 mg/ml pro vodný extrakt), což dokládá i podobný 

obsah flavonoidních glykosidů zjištěný HPLC analýzou (tabulka č. 15). Antioxidační 

aktivita drogy vyjádřená jako koncentrace extraktu drogy, která redukuje DPPH z 

50% (EC50), byla naměřena i v jiných studiích - hodnota EC50 ve studii s etanolovým 

extraktem byla 0,109 mg/ml (60), avšak ve studii jiné se hodnoty v metanolových a 

vodných extraktech pohybovaly v rozmezí 0,010 – 0,012 mg/ml. (110) Za 

antioxidační aktivitu jsou zodpovědné flavonoidy (jako například rutin, hyperosid, 

quercetin, quercitrin) (61), které jsou rozpustné právě v obou použitých extrakčních 

činidlech – metanolu a vodě.  

Při porovnání vodného a metanolového extraktu kalusu (graf č. 6) je sice 

vidět, že vodný extrakt je účinnější (EC50 = 16,717 mg/ml pro vodný extrakt, pro 

metanolový nelze díky nízkým hodnotám stanovit), ale při jeho měření došlo 

k vysokým hodnotám relativních směrodatných odchylek (graf č. 5), takže porovnání 

v tomto případě může být sporné.  

Extrakty suspenzí měly antioxidační aktivitu ze všech nejnižší (EC50 nelze 

vzhledem k nízkým hodnotám stanovit), dle grafu č. 9 se zdá, že vodný extrakt je 

účinnější než metanolový.  
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Když porovnáme schopnost redukovat stabilní radikál DPPH (jako ukazatel 

antioxidační aktivity) sušené rostliny a jejích explantátů, zjišťujeme, že nejúčinnější 

jsou extrakty drogy (grafy č. 1 a 2), což odpovídá i nejvyššímu obsahu flavonoidů 

podle tabulky č. 15. V explantátových kulturách byl obsah flavonoidů zanedbatelný, 

nejspíše proto mají nižší schopnost redukovat DPPH. Po extraktech drogy jsou 

nejúčinnější extrakty kalusu (více vodný než metanolový) (grafy č. 4 a 5) a nejmenší 

aktivitu projevily extrakty suspenzí (grafy č. 7 a 8), zejména jejich metanolový 

extrakt. Kromě výsledků u suspenzních extraktů je poznat, že se stoupající 

koncentrací extraktu se schopnost redukovat radikál DPPH zvyšuje. 

Metoda superoxidového radikálu měřená podle J. Robaka (95) se ukázala 

pro účely práce jako relativně nevhodná, při měření absorbance metanolových 

extraktů docházelo s rostoucí koncentrací spíše ke snížení aktivity (tab. č. 9), u 

suspenzních a kalusových metanolových extraktů byla antiradikálová aktivita 

dokonce naměřena v záporných hodnotách. Špatné výsledky mohou být způsobeny 

inkompatibilitou reakční směsi s metanolem, nebo jinou obsahovou látkou 

z biologického materiálu. Měření vodných extraktů proběhlo bez komplikací, i 

když rostoucí koncentrace extraktu neměla na zvýšení zhášení superoxidového 

radikálu (vyjádřeno jako procento inhibice redukce NBT) výrazný pozitivní vliv 

(graf č. 10, 11, 12). Z těchto důvodů hodnoty měření metanolových extraktů nebyly 

ve výsledcích více zpracovány a porovnání výsledků s metodou DPPH není dobře 

možné. Když porovnáme schopnost zhášet superoxidový radikál u vodného extraktu 

sušené rostliny a jejích explantátů, zjistíme, že nejúčinnější je extrakt samotné drogy 

(graf č. 10), což podporuje i zjištěný obsah flavonoidů (tab. č. 15), který u 

explantátových kultur byl zanedbatelný. Z explantátových kultur se zdá být účinnější 

extrakt kalusový, i když při měření jeho hodnot došlo k vysokým hodnotám 

relativních odchylek (graf č. 11). Vodný extrakt suspenze má jako u předchozí 

metody DPPH aktivitu nejnižší (graf č. 12). Vzhledem k nízkým hodnotám naměřené 

antiradikálové aktivity, nelze u této metody stanovit EC50 ani u jednoho extraktu. 

Proběhlo stanovení množství vybraných obsahových látek Hypericum 

Perforatum metodou HPLC ve vodných a metanolových extraktech sušené rostliny a 

jejích explantátů. Nejvyšší obsah měřených flavonoidů se nacházel v extraktech 

drog, kde hodnoty pro metanolový a vodný extrakt jsou podobné. Obsah v extraktech 

drogy se pohyboval od 0,140 – 0,180% pro hyperosid a 0,020 – 0,041% pro 
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quercetin. U vzorku číslo 2 metanolového extraktu drogy došlo vzhledem k nulovým 

hodnotám zřejmě k chybě při přípravě vzorku, nebo při měření a tento výsledek 

nebyl brán v potaz. V extraktech suspenze hodnoty hyperosidu nepřesáhly 0,007 % a 

quercetinu 0,006 % s tím, že ve vodných extraktech nebyl naměřen quercetin žádný. 

V kalusových extraktech nebylo naměřeno žádné množství ani jednoho z obou 

flavonoidů. I přesto však kalusy a suspenze mírnou antioxidační aktivitu vykazovaly. 

Je tedy pravděpodobné, že se na této aktivitě podílely i látky, které nebyly v rámci 

této práce sledovány. Může se jednat například o jiné flavonoidy rutin a quercitrin 

(61), prenylovaný floroglucinol hyperforin (62), katechiny (63), kumarin skopoletin 

(64), hydroxyskořicové kyseliny (65), karotenoidy (66), kyselina citronová (67), 

nebo při měření či přípravě vzorků došlo k chybám. Obsah hypericinu nebyl naměřen 

u žádného extraktu, ačkoliv byl očekáván alespoň u extraktů drog. Vzhledem k délce 

skladování zkoušené drogy (cca 1 rok) je možná i jeho degradace, popřípadě oxidace 

na neměřený oxidační produkt.  
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7. ZÁVĚR 

V rámci diplomové práce proběhlo seznámení s problematikou 

explantátových kultur a měřením antioxidační aktivity.  

Byla změřena antioxidační aktivita metanolových a vodných extraktů sušené 

rostliny Hypericum Perforatum L. a jejích kalusových a suspenzních explantátových 

kultur. Výsledky byly zpracovány do tabulek a grafů, z nichž se v rámci dané metody 

porovnala účinnost extraktů zhášet radikály. Podle všech zvolených metod bylo 

ukázáno, že nejvyšší antioxidační aktivitu mají extrakty sušené rostliny, pak kalusu a 

nakonec suspenze. Podle metody DPPH byl rozdíl mezi účinností metanolového a 

vodného extraktu drogy minimální, u extraktů explantátů byl účinnější extrakt 

vodný. Za antioxidační aktivitu extraktů rostlinné drogy a jejích explantátů jsou 

zodpovědné pravděpodobně flavonoidy a zároveň se na aktivitě podílí i látky další, 

pravděpodobně ty, které byly zmíněny výše v diskuzi. 

Byla změřena koncentrace vybraných flavonoidů a hypericinu v rostlinné 

droze a explantátových kulturách metodou HPLC. Zde se potvrdilo, že biosyntéza 

sekundárních metabolitů v explantátových kulturách je velmi malá a koresponduje 

s jejich nízkou antioxidační aktivitou. 
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9. ABSTRAKT 

Třezalka tečkovaná je léčivá rostlina známá hlavně díky svému 

antidepresivnímu účinku. Obsahuje antrachinonové deriváty, prenylované 

floroglucinoly, třísloviny, hydroxyskořicové kyseliny a zejména flavonoidy, které 

mají na organismus široké spektrum biologických účinků včetně antioxidačních 

schopností. Antioxidanty jsou jednou z možností, jak organismus chránit před vlivem 

volných radikálů - vysoce reaktivních částic poškozujících biologické struktury.  V 

rámci této práce byla dvěma metodami (DPPH a superoxidový radikál) změřena 

antioxidační aktivita metanolových a vodných extraktů sušené rostliny třezalky - 

Hypericum Perforatum L. a jejích kalusových a suspenzních explantátových kultur. 

Výsledky jsou zpracovány do tabulek a grafů, z nichž je v rámci dané metody 

porovnána účinnost extraktů zhášet radikály. EC50 u metanolového extraktu drogy 

bylo 0,064 mg/ml a u vodného extraktu 0,068 mg/ml. U vodného extraktu kalusu 

EC50 bylo 16,727 mg/ml, ale bohužel u ostatních extraktů byly hodnoty antioxidační 

aktivity ke stanovení EC50 příliš nízké. Stanovení obsahu flavonoidů hyperosidu a 

quercetinu vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií ukázalo, že jejich nejvyšší 

obsah se nacházel v extraktech drog, explantátové kultury měly obsah stanovovaných 

flavonoidů zanedbatelný. Obsah hypericinu byl pravděpodobně díky příliš dlouhé 

době skladování drogy ve všech extraktech nulový. 

 

klíčová slova: třezalka tečkovaná, hypericum perforatum, explantátové 

kultury, antioxidační aktivita, DPPH, superoxidový radikál, flavonoidy, hypericin 
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10. ABSTRACT 

St. John´s wort is a herbal medicine well known for its anti-depressant effect. It 

contains anthraquinone derivates, prenylated floroglucinols, tannins, 

hydroxycinnamic acids, and especially flavonoids, which have a wide range of 

biological effects on the body including antioxidant properties. Antioxidants are one 

of the possibilities to protect body from harmful influences of free radicals - highly 

reactive particles that damage biological structures. In this work, two methods 

(DPPH and superoxide radical) were used to determinate antioxidant activity of 

methanolic and aqueous extracts of dried St. John's wort - Hypericum Perforatum L. 

and its callus and suspension explant cultures. The results are processed into tables 

and graphs which compare the effectiveness of extracts to quench the radicals. EC50 

for the methanolic extract was 0,064 mg/ml and for the aqueous extract 0,068 mg/ml. 

EC50 for the aqueous extract was 16,727 mg/ml, but unfortunatelly the other 

antioxidant activity values for EC50 were too low to evaluate. Determination of the 

content of flavonoids hyperoside and quercetin by high performance liquid 

chromatography shows that their highest content is in the drug extracts and that the 

explant cultures have negligible content of the flavonoids. There is no content of 

hypericin in all extracts, probably because the drug storage time was too long. 

 

key words: St John´s wort, hypericum perforatum, explant culture, antioxidant 

activity, DPPH, superoxide radical, flavonoids, hypericin 


