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SEZNAM OKRAJŠAV IN SIMBOLOV
TNF – dejavnik tumorske nekroze
α – alfa
univ. – univerzitetni
dipl. – diplomirani
inţ. – inţenir
kmet. – kmetijstva
prof. - profesor
dr. – doktor
med. - medicine
% - odstotek
cm – centimeter
g – gram
°C – stopinja Celzija
mg – miligram
mL - mililiter
IL – interlevkin
β – beta
NK – naravne celice ubijalke
γ - gama
kDa – kilodalton
TGF – transformirajoči rastni hormon
LPS – lipopolisaharid
LIF – levkemijo inhibirajoči faktor
OSM – onkostatin
PBMC – mononuklearne celice periferne krvi
Na2CO3 – natrijev karbonat
C7H6O5 – galna kislina
μ – mikro
L – liter
RPMI – gojišče »Roswell Park Memorial Institute medium«
CO2 – ogljikov dioksid
Test ELISA – encimskoimunski test
min – minuta
FC – Folin-Ciocalteau reagent
S – standardna raztopina galne kisline
NSV70 – sveţi ekstrakt nadzemnega dela škrlatnega ameriškega slamnika v 70 % etanolu
NSV20 - sveţi ekstrakt nadzemnega dela škrlatnega ameriškega slamnika v 20 % etanolu
KSV70 - sveţi ekstrakt korenin škrlatnega ameriškega slamnika v 70 % etanolu
KSV20 - sveţi ekstrakt korenin škrlatnega ameriškega slamnika v 20 % etanolu
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NZM70 - zamrznjen ekstrakt nadzemnega dela škrlatnega ameriškega slamnika v 70 %
etanolu
NZM20 - zamrznjen ekstrakt nadzemnega dela škrlatnega ameriškega slamnika v 20 %
etanolu
KZM70 - zamrznjen ekstrakt korenin škrlatnega ameriškega slamnika v 70 % etanolu
KZM20 - zamrznjen ekstrakt korenin škrlatnega ameriškega slamnika v 20 % etanolu
nm – nanometer
pg – pikogram
w – masni deleţ
γ- masna koncentracija
INDP – industrijsko pripravljen ekstrakt nadzemnega dela škrlatnega ameriškega
slamnika v 70 % etanolu, poletna ţetev
INDJ - industrijsko pripravljen ekstrakt nadzemnega dela škrlatnega ameriškega
slamnika v 70 % etanolu, jesenska ţetev
ng – nanogram
K – kontrola
Sod. – sodelavci
Idr. – in drugi
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1

POVZETEK

1.1

SLOVENSKI POVZETEK

V raziskovalni nalogi smo ţeleli preveriti, kako skupni fenoli iz ekstraktov škrlatnega
ameriškega slamnika (Echinacea purpurea (L.) Moench) vplivajo na tvorbo citokina TNF-α
ob uporabi mononuklearnih celic periferne krvi (»PBMC«) v in vitro razmerah.
Koncentracija skupnih fenolov je bila najvišja v ekstraktih iz sveţih korenin, poţetih
jeseni, če smo za ekstrakcijo uporabili 70 % etanol. Vsi ekstrakti škrlatnega ameriškega
slamnika so spodbudili PBMC k tvorbi TNF-α. Pri najniţji koncentraciji skupnih fenolov v
ekstraktu (0,1106 galne kisline/mL) smo izmerili najmanj TNF-α (6,50 pg/mL), pri
najvišji koncentraciji skupnih fenolov (0,2584 mg galne kisline/mL) pa največ TNF-α v
kulturi (14,37 pg/mL). Pri vmesnih koncentracijah skupnih fenolov v ekstraktih smiselne
povezave med skupnimi fenoli in TNF-α nismo potrdili. Na osnovi skupnih fenolov torej ne
moremo napovedati vpliva ekstraktov škrlatnega ameriškega slamnika na tvorbo TNF-α.
1.2

ABSTRACT

In the research project we wanted to explore how total phenols from differently
prepared extracts of Echinacea purpurea (L.) Moench affect the formation of the
cytokine TNF-α by peripheral blood mononuclear cells (PBMC) in in vitro conditions. The
concentration of total phenols was the highest in extracts from fresh roots, harvested
in the autumn, if we have used for the extraction 70% ethanol. All extracts of purple
coneflower encouraged PBMC to form a cytokine TNF-α. At the lowest concentration of
total phenols in the extract (0.1106 gallic acid/mL) we measured the lowest content of
cytokines in the culture (6.50 pg/mL), and at the highest concentration of total phenols
in the extract (0.2584 mg of gallic acid/mL) we measured the highest concentration of
TNF-α in the culture (14.37 pg/ml). For intermediate concentrations of total phenols in
the extracts we could not confirm meaningful connections between total phenols and
the formation of TNF-α. Therefore, the impact of purple coneflower extracts on the
formation of TNF-a cannot be predicted on the basis of total phenols.
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3

UVOD

Škrlatni ameriški slamnik je zelnata trajnica in spada v rod Echinacea ter v druţino
nebinovk (Asteraceae). Uporaba rastline ima dokaj dolgo zgodovino, saj so jo uporabljala
številna plemena severnoameriških Indijancev za zdravljenje ran, za različna vnetja, pri
pikih insektov in kačjih ugrizih, pri kašlju, zobobolih, trebušnih krčih in celo gonoreji.
Mehanizem imunostimulativnega delovanja učinkovin iz ameriškega slamnika je zelo
zapleten in danes še ne povsem pojasnjen. Odvisen je od sestavljene aktivnosti več
rastlinskih učinkovin, zato je teţko določiti njihovo priporočljivo koncentracijo.
Najpomembnejše snovi, ki naj bi pozitivno vplivale na imunski sistem, so derivati kavne
kisline, alkilamidi in heteroglikanski polisaharidi.
3.1

NAMEN NALOGE

V raziskovalni nalogi smo ţeleli:
a) pripraviti 10 različnih ekstraktov škrlatnega ameriškega slamnika,
b) v različnih ekstraktih škrlatnega ameriškega slamnika določiti vsebnost skupnih
fenolov,
c) ugotoviti, kako na vsebnost skupnih fenolov vplivajo vrsta topila za ekstrakcijo, čas
ţetve rastlin, industrijski in laboratorijski način priprava ekstraktov, deli rastlin,
uporabljeni za ekstrakcijo, ter shranjevanje rastlinskih delov pred ekstrakcijo,
d) ob pomoči mononuklearnih celic periferne krvi preveriti vpliv različnih ekstraktov
škrlatnega ameriškega slamnika na tvorbo TNF-α,
e) ugotoviti, ali obstaja povezava med vsebnostjo skupnih fenolov v ekstraktih in
tvorbo TNF-α.
3.2

DELOVNA HIPOTEZA

Pred pričetkom raziskovanja smo predvidevali:
a) da bo vsebnost skupnih fenolov v ekstraktih škrlatnega ameriškega slamnika večja
pri ekstraktih, pripravljenih v 70 % etanolu, kot v tistih, ki so bili pripravljeni v 20
% etanolu,
b) da bodo več fenolov vsebovali ekstrakti rastlin, ki so bile poţete jeseni, in predelani
po industrijskem postopku,
c) da bo vsebnost skupnih fenolov večja v ekstraktih, kjer smo za pripravo ekstraktov
uporabili nadzemni del rastline, in ne korenin,
d) da bodo ekstrakti bogatejši s fenoli, če bomo dele rastlin pred ekstrakcijo
zamrznili,
e) da bodo vsi ekstrakti škrlatnega ameriškega slamnika v 70 % alkoholu vplivali na
tvorbo TNF-α, ter
f) da bo med vsebnostjo skupnih fenolov v ekstraktih in tvorbo TNF-α obstajala
smiselna povezava.
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4

TEORETIČNI DEL

4.1

ŠKRLATNI AMERIŠKI SLAMNIK (Echinacea purpurea (L.) Moench)
Škrlatni ameriški slamnik (Echinacea
purpurea (L.) Moench) sodi med
nebinovke (druţina Asteraceae) in je
trajna zelika, ki zraste 60 – 180 cm
visoko (Grünwald, Jänicke, 2006).
4.1.1

Domovina in razširjenost

Domovina škrlatnega ameriškega
slamnika
so planjave Severne
Amerike (Schönfelder, 2010), kjer
je
bil
ena
najpomembnejših
zdravilnih rastlin severnoameriških
prerijskih Indijancev, zlasti pri
plemenih Cheyenne, Dakota, Kiowa,
Crow, Omaha, Pawnee, Ponca, Teton,
Delaware in Komanči. Beli priseljenci
SLIKA 1: ŠKRLATNI AMERIŠKI SLAMNIK (SELO PRI VODICAH,
Severne
Amerike
so
prevzeli
18. 10. 2012).
uporabo slamnika od Indijancev
(Gosar, a). V Evropi so ga začeli gojiti v 18. stoletju (Hensel, 2008). Gojenje je še danes
najbolj razširjeno v Severni Ameriki,
velike količine pa ga pridelujemo tudi v
Evropi, zlasti v Nemčiji (Grünwald,
Jänicke, 2006).
4.1.2

Botanični opis rastline

Škrlatni ameriški slamnik je do 150 cm
visoka
zelnata
trajnica.
Korenine
sestavljajo številne dokaj globoke
korenine belkasto rjave barve. Navpične
korenine se zdruţujejo v večdelno
kratko koreniko, s katero rastlina
prezimi (Gosar, 2010). Ima pokončno
steblo, ki je rahlo dlakavo in odebeljeno
SLIKA 2: DOMOVINA ŠKRLATNEGA AMERIŠKEGA
SLAMNIKA (INTERNETNI VIR 1).
na vrhu, kjer nosi cvetno glavico. Listi so
premenjalno
nameščeni
in
dlakavi
(Grašič, 2008), so jajčasto suličasti, koničasti in na dnu zaobljeni. Na otip so naţagani in
grobi.
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Tvori socvetja s škrlatnimi cevastimi
cvetovi, ki so dolgi 2 – 4 cm. Najprej so
pokončni,
nato
pa
se
povesijo
(Schönfelder, 2010).
4.1.3

Gojenje

Gojenje škrlatnega ameriškega slamnika
je razmeroma preprosto (Grünwald,
Jänicke, 2006). Rastlina uspeva v
srednje teţkih, zračnih, humusnih,
dobro obdelanih tleh. Tla morajo biti
odcedna, saj zastajanje vode povzroči
propad korenin. Ustrezajo ji sončne, pa
tudi polsenčne lege (Gosar, 2010).
Razmnoţujemo jih s semeni, posejanimi
spomladi, ali z zimskim razkosavanjem
korenin (Grünwald, Jänicke, 2006).
Masa tisočih semen je 4,3 g. V primeru
direktne setve lahko sejemo ameriški
SLIKA 3: SKICA ŠKRLATNEGA AMERIŠKEGA SLAMNIKA
slamnik ţe jeseni ali pa zgodaj spomladi,
(INTERNETNI VIR 2).
da prehitimo rast termofilnih plevelov.
Seme kali 3-4 tedne. Kalivost semena je 60–70 %. Z direktno setvijo doseţemo tudi
višje pridelke v primerjavi s sajenjem sadik na njivo ali z delitvijo korenin. Kalivost
semena lahko izboljšamo, če seme stratificiramo (pripravimo seme na kalitev) 40 dni na
2 ºC oziroma če ga zalijemo z močno razredčeno giberelinsko kislino. Nasad pokosimo
ali poţanjemo 10 cm nad tlemi, ko je 70 % rastlin v polnem cvetenju. Najlaţje ga
neposredno poberemo s samonakladalno prikolico ali poveţemo v snope. Tehnološko
zrelost prvo leto pričakujemo v septembru in oktobru, torej enkrat v sezoni, naslednja
leta pa dvakrat, in sicer prvič v začetku julija in drugič v oktobru (Gosar, 2010).
4.1.4

Uporabnost

Prva poročila o zdravstvenem učinku slamnika v Severni Ameriki je bilo objavljeno leta
1762 v delu Flora Virginica. Uporabljali so ga Indijanci kot zdravilno zelišče pri
nalezljivih boleznih (Grünwald, Jänicke, 2006), pa tudi za zdravljenje zobobola in vnetje
ţrela (Chevallier, 1998). V Evropi se je prvič pojavil v 18. stoletju, a le kot okrasna
rastlina (Schönfelder, 2010). Šele v 20. stoletju je škrlatni ameriški slamnik postal znan
kot zdravilna rastlina (Hensel, 2008). Ameriški slamnik od takrat velja za eno izmed
vsestransko učinkovitih rastlin in zato so pripravki iz ameriškega slamnika med najbolje
prodajanimi rastlinskimi zdravili v Evropi in ZDA (Lek, 2009).
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Ameriški slamnik je tudi edina zdravilna rastlinska vrsta, pri kateri so s kliničnimi
študijami dokazali imunostimulativno delovanje, kar je leta 2008 potrdila Evropska
agencija za zdravila. Zaradi pozitivnega mnenja se edino pripravki iz škrlatnega
ameriškega slamnika pri nas lahko registrirajo kot zdravila, ki deklarirano krepijo
imunski sistem (Gosar, a).
Raziskave so pokazale, da lahko škrlatni ameriški slamnik s spodbujanjem telesnega
imunskega sistema krepi odpornost proti bakterijskim in virusnim okuţbam (Chevallier,
1998) ter preprečuje ponavljajoča se obolenja dihalnih poti in sečnih izvodil
(Schönfelder, 2010). Pomaga tudi pri lajšanju alergij, uporabljajo pa ga tudi za
zdravljenje obolenj koţe, za odstranjevanje strupov, za pospešitev znojenja in celjenje
površinskih ran (Chevallier, 1998).
Za zdravilno uporabo so primerne korenine, pa tudi zeleni del rastline. Značilne
sestavine, ki naj bi skupno vplivale na imunski sistem, so polisaharidi, derivati kavne
kisline in alkilamidi (Grünwald, Jänicke, 2006).
Največkrat lahko zdravilo najdemo v obliki raztopine sveţe iztisnjenega soka iz listov ali
cvetov, alkoholno-vodnih izvlečkov korenin, čajev
grobo zmletih rastlin ali kapsul z izvlečkom
rastline. V zdravilne namene danes gojijo tri vrste
ameriškega
slamnika:
ozkolistni
(Echinacea
angustifolia DC), škrlatni (Echinacea purpurea (L.)
Moench) in bledi (Echinacea pallida (Nutt.)). Največ
raziskav pa potrjuje učinkovitost škrlatnega
ameriškega slamnika (Lek, 2009).
4.2

IMUNOMODULATORNE UČINKOVINE
ŠKRLATNEGA AMERIŠKEGA SLAMNIKA
(Echinacea purpurea (L.) Moench)

Mehanizem
imunomodulatornega
delovanja
učinkovin iz ameriškega slamnika je zelo zapleten in
(INTERNETNI VIR 3).
še ne povsem pojasnjen. Odvisen ni samo od ene,
temveč od sestavljene aktivnosti več rastlinskih učinkovin, zato je teţko določiti
priporočljivo koncentracijo posameznih učinkovin v ameriškem slamniku. In vitro (v
laboratoriju) ter in vivo (v telesu) študije so pri vseh učinkovinah ameriškega slamnika
pokazale, da stimulirajo obrambne celice organizma in da hitreje odstranjujejo tujke
(virusi, bakterije, odmrlo tkivo). Ker je zgradba učinkovin v ameriškem slamniku zelo
različna, delujejo po različnih metabolnih poteh. Zato je pomembno, da vsebujejo
pripravki iz ameriškega slamnika zmes vseh treh skupin učinkovin, saj na tak način
delujejo sinergistično (učinki se seštevajo).
SLIKA 4: ČAJ

IZ AMERIŠKEGA SLAMNIKA
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Ena od kliničnih raziskav na primer priporoča, da naj bi ekstrakti iz ameriškega slamnika
za zdravljenje prehlada vsebovali 0,25 mg/mL alkilamidov, 2,5 mg/mL cikorne kisline ter
25,5 mg/mL heteroglikanskih polisaharidov (Gosar, a).
4.2.1

Derivati kavne kisline

Derivati kavne kisline spadajo med fenolne spojine. Skupna značilnost vseh derivatov
kavne kisline je sposobnost lovljenja prostih radikalov, kar pomeni, da imajo
antioksidativne lastnosti. Moč lovljenja prostih radikalov je v veliki meri odvisna od
števila hidroksilnih skupin v molekuli. Največjo sposobnost lovljenja prostih radikalov
ima ehinakozid, sledi mu cikorna kislina, nato cinarin, kavna kislina, klorogenska kislina in
kaftarna kislina. Čeprav imajo vsi derivati kavne kisline lastnosti lovljenja prostih
radikalov, pa ima le cikorna kislina dokazan imunostimulativni učinek (Gosar, a).

SLIKA 5: CINARIN (INTERNETNI VIR 5).

4.2.1.1

SLIKA 6: EHINAKOZID (INTERNETNI VIR 4).

Cikorna kislina

Cikorna kislina se nahaja v vseh delih ameriškega slamnika, ni pa povsod enako
razporejena (Gosar, a). V različnih komercialnih pripravkih iz škrlatnega ameriškega
slamnika so bile najdene zelo različne koncentracije cikorne kisline, kar je najverjetneje
posledica encimske aktivnosti v sveţih ekstraktih, kar vodi do razpada cikorne kisline
(Nebergoj).
V zrelih rastlinah vsebujejo cvetovi in listi okoli 35 %, korenine 20 %, stebla pa le 10 %
skupne vsebnosti cikorne kisline. Razvojna stopnja rastlin prav tako vpliva na vsebnost
cikorne kisline, saj se vsebnost cikorne kisline zmanjšuje od začetka cvetenja do konca
cvetenja. Raziskave v Sloveniji so pokazale, da na vsebnost cikorne kisline vpliva tudi
letni čas. Ugotovljeno je, da vsebuje škrlatni ameriški slamnik največ cikorne kisline in
heteroglikanskih polisaharidov jeseni (oktober, november), kar je verjetno posledica
obrambne reakcije rastline pred nizkimi temperaturami in kratkimi dnevi (Gosar, a).
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Cikorna kislina zniţa produkcijo vnetnih citokinov TNF-α in IL-8. Ima tudi protivirusno
aktivnost (Nebergoj).

SLIKA 7: CIKORNA KISLINA (INTERNETNI VIR 7).

4.2.1.2

Kaftarna kislina

Je ester med kavno in vinsko
kislino (Bertalanič, 2011). Nahaja
se preteţno v nadzemnih delih
rastline (Grašič, 2008). V objavah
ni
zaslediti
imunostimulatorne
vloge kaftarne kisline, čeprav ji jo
nekateri pripisujejo (Nebergoj).
4.2.1.3

SLIKA 8: KAFTARNA KISLINA (INTERNETNI VIR 6).

Polisaharidi

Polisaharide uvrščamo med primarne metabolite rastline, saj so gradniki celičnih sten in
vključeni v metabolizem celic, kar pomeni, da jih vsebujejo vse rastline. Topni so v vodi.
Imunostimulativni polisaharidi iz ameriškega slamnika so razvejani heteroglikani z
visokimi molekulskimi masami. Heteroglikanske polisaharide sestavljajo različni
monosaharidi, kot so arabinoza, galaktoza, glukoza, ramnoza in ksiloza. Polisaharidne
makromolekule imajo na polisaharid vezane tudi proteine. Takšne molekule imenujemo
glikoproteini. Heteroglikanski polisaharidi se nahajajo v vseh organih ameriškega
slamnika. Največ heteroglikanskih polisaharidov vsebuje rastlina ameriškega slamnika v
času intenzivne rasti ter v jesenskem času, ko se rastlina pripravlja na zimovanje
(Gosar, a).
4.2.1.4

Alkilamidi

Alkilamidi sodijo v skupino nenasičenih alifatskih spojin, ki vsebujejo NHCO skupino.
Ameriški slamnik vsebuje pribliţno 20 različnih alkilamidov. Strukture teh spojin se
precej razlikujejo med različnimi vrstami rodu Echinacea, prav tako pa tudi med
posameznimi organi znotraj ene vrste. Največ alkilamidov vsebuje ameriški slamnik v
koreninah in cvetovih, medtem ko jih steblo in listi ne vsebujejo veliko.
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Na količino alkilamidov vpliva tudi razvojna
stopnja rastlin. Ugotovljeno je, da od
začetka
do
konca
cvetenja
celotna
koncentracija alkilamidov pada v koreninah,
steblu in listih, se pa povečuje v cvetovih
(Gosar, a).
4.2.1.5

Ostale učinkovine

 Terpenoidi
Vse tri vrste vsebujejo spremenljivo količino
eteričnih olj v koreninah, listih, cvetovih in
ostalih zunanjih delih. Koncentracija se
spreminja od vrste do vrste, običajna
koncentracija v sveţem materialu je 0,050,48 %, v posušenem pa manj kot 0,1-1,25 %,
odvisno od dela rastline (Nebergoj).
 Flavonoidi
So fenolne spojine, ki so zgrajene iz
petnajstih ogljikovih atomov. Pripisujejo jim
antioksidativne lastnosti. Glavni flavonoid je
rutozid (rutin), ki ga najdemo v listih
škrlatnega ameriškega slamnika.

SLIKA 9: KORENINE
SLAMNIKA

ŠKRLATNEGA

VSEBUJEJO

AMERIŠKEGA

NAJVEČ ALKILAMIDOV

(SELO PRI VODICAH, 18. 10. 2012).

V manjših količinah najdemo še vitamine C in
minerale (krom, ţelezo, kalij, kalcij,
magnezij), fitosterole in inulin (Nebergoj).
4.3

CITOKINI

Citokini so beljakovine z majhno molekulsko
maso, ki delujejo kot posredniki med
SLIKA 10: RUTIN (INTERNETNI VIR 8).
elementi imunskega sistema. Med seboj so si
strukturno zelo podobni, vsi sodijo v druţino glikoproteinov, imenovano hemopoetini
(Vozelj, 2000).
Organizem z mnogimi organi sicer potrebuje endokrini sistem, ki izloča snovi v določenih
intervalih, da zagotovi uravnovešen metabolizem in harmonično delovanje organov skozi
ţivljenjsko obdobje.
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Obstaja pa še ena vrsta polipeptidnih efektorskih molekul, ki delujejo zunaj klasičnega
endokrinega sistema in so ključni za
pravilno delovanje celic. To so citokini.
Ime citokin je namenjeno vsaki topni
molekuli, ki jo naredi limfoidna ali
nelimfoidna celica in ima specifičen
učinek na točno določeno celico.
Število teh molekul se neprestano
spreminja (Štrukelj, Kos, 2007).
4.3.1

Vloga citokinov pri delovanju
imunskega sistema

Vsak odziv v obliki vnetja poteka v
LIMFOCIT (DESNO) (INTERNETNI VIR 17).
sodelovanju raznovrstnih in številnih
imunskih
celic
(nevtrofilcev,
makrofagov, celic T pomagalk, limfocitov B, …). Na mestu vdora mikrobov v telo se
morajo ustrezne imunske celice zbrati in z medsebojnim signaliziranjem koordinirati
svoje dejavnosti v primerno organiziran imunski odziv. Za sporazumevanje uporabljajo
imunske celice, signalne molekule – citokine (Ihan, 2000). Citokini delujejo tako, da se
veţejo s specifičnimi receptorji na membrano tarčne celice in sproţijo signal, ki se
prenese v notranjost celice in spremeni izraţanje genov v njej (Vozelj, 2000).
SLIKA 11: ERITROCIT (LEVO),

TROMBOCIT (SREDINA) IN

T-

4.3.2 Zgradba in lastnosti najpomembnejših citokinov
Citokini so glikoproteini majhne molekulske mase, običajno manj kot 30 kDa.
Predvidevanja o njihovih zgradbah na podlagi analize aminokislinskega zaporedja so
potrdili s kristalografskimi analiznimi ţarki x. Preučevanja so pokazala, da so citokini
druţina strukturno zelo sorodnih proteinov, imenovani hemopoetini, s katerimi so
povezane tudi njihove funkcije. Citokini povzročajo številne biološke učinke, ki se
pogosto
prekrivajo.
Njihova
poglavitna
značilnost je pleiotropnost, v različnih celicah
imajo različen učinek (Vozelj, 2000). V
skupino citokinov uvrščamo interferone,
interlevkine, zraven pa še hematopoetske
dejavnike, rastne dejavnike in kemokine
(Štrukelj, Kos, 2007).
4.3.2.1

Interlevkini

Skupina citokinov s pleiotropnim delovanjem,
ki jih izločajo določene celice (Vozelj, 1996).

SLIKA 12: INTERLEVKIN 1 (INTERNETNI VIR 9).
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 Interlevkin 1 (IL-1)
Ima številne biološke aktivnosti. Izdelujejo ga predvsem aktivirani makrofagi. Delujejo
na številne celice. IL-1 je v dveh oblikah: IL-1α in IL-1β . Oba sta ključna vnetna citokina
in imata osrednji pomen v imunskem odzivu. Povzročata vročino, resorbcijo kosti,
proteolizo mišic in povečano nastajanje proteinov akutne faze (Vozelj, 2000).
 Interlevkin 3 (IL-3)
Spodbuja razmoţevanje in diferenciacijo
pluripotentnih
hemopoetičnih
celic
in
omogoča nastajanje vseh krvnih celičnih
tipov, vključno z makrofagi, eritrociti in
bazofilci (Vozelj, 1996).

SLIKA 13: INTERLEVKIN 3 (INTERNETNI VIR 10).

SLIKA 14: INTERLEVKIN 4 (INTERNETNI VIR 11).

 Interlevkin 4 (IL-4)
Poglavitna fiziološka funkcija je uravnavanje
alergijskih reakcij. Preprečuje tudi aktivacijo
makrofagov in onemogoča povečano izdelovanje
citokinov (IL-1) (Vozelj, 2000).
 Interlevkin 12 (IL-12)
Je edini citokin, ki ga ne izdelujejo celice T, ampak
celice B, monociti in makrofagi. Zaradi njegovega
delovanja na celice NK ga poimenujemo tudi
mediator naravne imunosti (Vozelj, 2000).

SLIKA 15: INTERLEVKIN 12 (INTERNETNI
VIR 12).

11

FURAR, U. / GRUBAR, T.: Lahko na osnovi skupnih fenolov napovemo vpliv ekstraktov škrlatnega ameriškega
slamnika (Echinacea purpurea (L.) Moench) na tvorbo TNF–α?. Raziskovalna naloga. Novo mesto, Grm Novo
mesto – center biotehnike in turizma, 2013.

4.3.2.2

Interferoni

Interferoni so skupina citokinov, ki vplivajo na imunsko sposobnost organizma. Spadajo v
druţino majhnih proteinov in glikoproteinov, katerih molekulska masa je pribliţno
15-17 kDa (Štrukelj, Kos, 2007). Pomembni so pri omejevanju okuţb z nekaterimi virusi.
Interferoni ustvarjajo stanje odpornosti proti virusom v neokuţenih celicah, nastanejo
zelo zgodaj po okuţbi in so prva obrambna črta
za številne viruse (Vozelj, 2000).
 Interferon α
Interferon α preprečuje razmnoţevanje
virusov, preprečuje celično razmnoţevanje in
okrepi litični potencial naravnih celic ubijalk
(Štrukelj, Kos, 2007).
 Interferon γ
Je
pleiotropen
citokin
in
vpliva
na
razmnoţevanje, diferenciacijo in aktivnost
celic T, celic NK in B celic. Je močan aktivator
SLIKA 16: INTERFERON α (INTERNETNI VIR 13).
makrofagov. Posredno povečujejo zmoţnost
makrofagov, da ubijajo znotrajcelične parazite in tumorske celice (Vozelj, 2000).
4.3.2.3

Transformirajoči rastni hormon ß (TGF-β)

TGF-β je močan imunosupresor. Preprečuje
razmnoţevanje celic T, B in NK, ter omejuje
aktivnost makrofagov. Je torej ″anticitokin″ in
verjetno deluje kot zaviralec imunskega odziva.
Ima tudi nekatere pozitivne učinke. Pomemben je
pri razvoju imunskega odziva v sluznici (Vozelj,
2000).
4.3.2.4

Dejavnika tumorske nekroze α in ß
(TNF–α in TNF–β)

Sta proteina iz skupine citokinov, ki vzpodbujata
vnetje in reakcijo akutne faze. TNF-α in -β sta
poglavitna mediatorja imunskega odziva na
gramnegativne bakterije.
Sproţita lahko tudi
apoptozo celic, vplivata na imunske celice,
preprečujeta nastanek tumorjev, …

SLIKA 17: STRUKTURA TNF-ß (INTERNETNI
VIR 15).
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Izločajo ju v glavnem makrofagi, pa
tudi nekatere druge celice, npr. T in B
limfociti. TNF-α in -β se sprostita pri
okuţbi z bakterijami (reakcija na
lipopolisaharid) in ob prisotnosti IL-1
(Vozelj, 2000).
Dejavnik tumorske nekroze α je
polipeptid, ki ga sestavljajo tri enake
verige, vsaka s po 157 aminokislinami.
Med seboj so povezane z disulfidnimi
mostički med cisteinom na mestih 69
in 101. Primarno ga tvorijo aktivirani
SLIKA 18: STRUKTURA TNF–α (INTERNETNI VIR 14).
makrofagi (Štrukelj, Kos, 2007) ob
stiku z lipopolisaharidi (LPS). TNF-α nato spodbuja makrofage, da izdelujejo interlevkin
1. TNF-α in IL-1 se veţeta na mnoge
naravne snovi. Sinergistično delujeta na
makrofage, nevtrofilce in endotelijske
celice tako, da spremenita površino celic,
zaradi česar se sproščajo nove snovi
(Gubina, Ihan, 2002). Če je draţljaj dovolj
močan, se izločijo velike količine TNF. V
takem primeru se TNF-α začne sproščati v
krvni obtok, kjer deluje kot endokrini
hormon in vpliva na nekatere sistemske
aktivnosti gostitelja. Začne se povečana
tvorba nekaterih serumskih hepatocitnih
proteinov, okvaro tkiv in šok, ki lahko vodi v
smrt (Vozelj, 1998).
4.3.2.5


SLIKA 19: TNF-a (INTERNETNI VIR 18).

Drugi citokini

Levkemijo inhibirajoči faktor (LIF) izločajo timusne epitelijske celice in stromalne
celice kostnega mozga.
SLIKA 20:
LEVKEMIJO
INHIBIRAJOČI
FAKTOR

(INTERNETNI VIR
19).



Onkostatin (OSM) deluje na tumorske
celice (zavira njihove razmnoţevanje),
ter na hepatocite, v katerih inducira
sintezo proteinov akutne faze (Vozelj,
2000).
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4.4

MONONUKLEARNE CELICE PERIFERNE KRVI (PBMC)

Mononuklearne celice je skupno ime za več vrst celic krvotvornega sistema, ki jih
imenujemo tudi mononuklearni levkociti in se od ostalih levkocitov ločijo po tem, da ne
vsebujejo granul in imajo okroglo, nesegmentirano jedro. Vključujejo limfocite,
plazmatke, monocite in makrofage ter različne vrste matičnih celic (Roţman, Jeţ, 2011).
4.4.1

Monociti

Monociti so velike, gibljive, ameboidne celice premera 10-15 mikrometrov. Imajo ledvici
podobno jedro in drobnozrnato citoplazmo (Vozelj, 2000). Nastajajo v kostnem mozgu.
Od tam prehajajo v kri, vendar se tam obdrţijo le kratek čas (en dan), nato pa prek
kapilar vstopijo v različna tkiva in se pod vplivom lokalnih razmer v tkivu preoblikujejo v
nepravilno oblikovane celice, ki jih imenujemo tkivni makrofagi.
Monociti in makrofagi prepoznavajo in poţirajo tujke ter jih tako odstranjujejo iz tkiv,
poleg tega pa delčke poţrtih mikrobov (antigene) pošiljajo v prepoznavo T–celicam
pomagalkam in tako pospešujejo specifičen imunski odziv (Ihan, 2000).
4.4.2 Limfociti B
Limfociti B, tako kot vse ostale krvne
celice, nastanejo iz matičnih celic v
kostnem mozgu (Vozelj, 2000). Nahajajo se
še v krvnem obtoku, limfi in vranici. Njihova
poglavitna naloga je izdelovanje protiteles
(Vozelj, 1996). Ko celice B (ki prej še niso
srečale antigena) prvič srečajo antigen, ki
je specifičen za njihov receptor, se
začnejo hitro razmnoţevati. Njihovo
potomstvo se diferencira v mirujoče
spominske celice B in efektorske celice B,
imenovane tudi plazmatke. Te pa v kri
izločajo velike količine protiteles (Vozelj,
2000).

SLIKA 21: LIMFOCIT B (INTERNETNI VIR 21).

4.4.3 Limfociti T
Tudi limfociti T nastajajo v kostnem mozgu. Od tam pa prehajajo v kri kot nezreli
predhodniki limfocitov T in potujejo v priţeljc. V njem funkcionalno dozorijo bodisi v
celice T pomagalke ali citotoksične limfocite T (Ihan, 2000). Ti dve podvrsti se
razlikujeta po membranskih proteinih, ki določajo njuno nalogo (Vozelj, 2000).
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Celice T pomagalke po aktivaciji izločajo
številne citokine in na ta način vplivajo na
razmnoţevanje in diferenciacijo B-limfocitov.
Citotoksični limfociti T pa po aktivaciji
izločajo citotoksične snovi. Tako ubijajo
predvsem celice lastnega organizma, okuţene
z znotrajceličnimi mikrobi (Ihan, 2000).
4.4.4 Naravne celice ubijalke (NK celice)
Naravne
celice
ubijalke
so
podobne
limfocitom, vendar nimajo receptorjev za
tujke. Tujke verjetno prepoznavajo z
receptorji za molekule MHC 1. To molekulo
imajo vse zdrave telesne celice na svoji
površini. Odsotnost molekule je znak, da gre
SLIKA 22: LIMFOCIT T (INTERNETNI VIR 16).
za tujo celico ali pa okvarjeno celico lastnega
telesa. Omenjeno molekulo celica preneha izraţati, ko je okuţena z virusi, z izraţanjem
pa prenehajo tudi tumorske celice.
Tovrstnemu prepoznavanju sledi ubijanje tujka z izločanjem citotoksičnih zrn. Celice
NK verjetno zavirajo tudi nastajanje tumorjev na začetnih stopnjah razvoja. Uvrščamo
jih med celice naravne imunosti (Ihan, 2000).

SLIKA 23: NARAVNE CELICE UBIJALKE (INTERNETNI VIR 20).
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5

EKSPERIMENTALNI DEL

5.1

MATERIALI

5.1.1

Materiali za odvzem vzorcev škrlatnega
ameriškega slamnika

JJB

Za odvzem vzorcev nadzemnega dela in korenin
škrlatnega ameriškega slamnika smo potrebovali:
-

škrlatni ameriški slamnik (Echinacea
purpurea (L.) Moench, Selo pri Vodicah),
vrtne vile,
kuhinjski noţ,
plastične vreče za shranjevanje vzorcev.

SLIKA 24: ŠKRLATNI

AMERIŠKI SLAMNIK

(SELO

PRI VODICAH, 18. 10. 2012).

5.1.2

Materiali za določanje vsebnosti suhe snovi v
sveţem škrlatnem ameriškem slamniku

Pri določanju suhe snovi v sveţem vzorcu škrlatnega
ameriškega slamnika smo potrebovali:
5.1.3

laboratorijsko ţličko,
suhi sterilizator,
dve izparilnici,
eksikator,
analitsko tehtnico AE Adam UK.
Materiali za pripravo ekstraktov škrlatnega
ameriškega slamnika

Za pripravo ekstraktov škrlatnega ameriškega
slamnika v 70 % in 20 % etanolu smo potrebovali:

SLIKA 25: EKSIKATOR (SEVNO, GRM
NOVO

-

MESTO

–

vzorce nadzemnega dela in korenin
TURIZMA, 2012).
škrlatnega ameriškega slamnika,
70 % etanol (Pharmachem, Sušnik Joţe),
precizno tehtnico (AE Adam; Equipment Militon Keynes UK),

CENTER BIOTEHNIKE IN
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-

kuhinjski sekljalnik (Gorenje),
stresalnik,
tehtnico (Vibromix
403 EVT)
centrifugo (Biofuge primo R
Heraeus, GmbH),
kuhinjski noţ,
leseno desko,
vrečke za shranjevanje v
zamrzovalniku,
2 laboratorijski ţlički,
kapalko,
pipetor,
merilno pipeto, 10 mL,
4 erlenmajerice, 250 mL,
alu folijo,
gumice,
vato,
cedilo,
4 centrifugirke,
čašo, 250 mL,
4 reagenčne bučke, 250 mL,
zamrzovalnik (Gorenje),
hladilnik (Gorenje).

SLIKA 27: CENTRIFUGA (SEVNO, GRM NOVO
MESTO

–

CENTER

BIOTEHNIKE

IN

TURIZMA,

2012).

SLIKA 28: STRESALNIK (SEVNO, GRM NOVO

MESTO

– CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA, 2012).

5.1.4

).

Materiali za spektrofotometrično določanje skupnih fenolov v ekstraktih
škrlatnega ameriškega slamnika

V etanolnih ekstraktih škrlatnega ameriškega slamnika smo določili vsebnost skupnih
fenolov s pomočjo spektrofotometra. Za analizo smo potrebovali:
-

ekstrakte škrlatnega ameriškega slamnika,
deionizirano vodo,
2 merilni pipeti, 5 mL,
1 merilno pipeto, 1 mL,
Folin-Ciocalteau reagent (sestava: natrijev volframat, natrijev molibdat, voda,
fosforna kislina, koncentrirana klorovodikova kislina, litijev sulfat, brom; SigmaAldrich Chemie GmbH),
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natrijev karbonat (Na2CO3), 7,5 % raztopina
(Sigma-Aldrich Chemie GmbH),
galno kislino (C7H6O5; Sigma-Aldrich Chemie
GmbH),
70 % etanol (Pharmachem Sušnik Joţe),
analitsko tehtnico (AE Adam),
mešalo za epruvete (Tehtnica, Vibromix 114),
avtomatsko pipeto (Transferpipete S,
Brand), 100 – 1000 μ L,
plastične konice za avtomatsko
pipeto (Plastibrand), 100-1000 μ L,
kovinsko stojalo za epruvete,
1 erlenmajerico, 250 mL,
7 erlenmajeric, 50 mL,
2 laboratorijski bučki, 100 mL,
8 mikrobioloških epruvet (15 mL),
8 kovinskih pokrovčkov za epruvete,
8 temnih reagenčnih stekleničk (30 mL),
pipetor,
16 plastičnih Pasteurjevih pipet (1 mL),
merilno pipeto, 10 mL,
spatulo,
spektrofotometer (UV mini 1240, Shimadzu),
plastične kivete (Ratiolab GmbH).

5.1.5

SLIKA 29: GALNA
GRM

NOVO

KISLINA

MESTO

(SEVNO,

–

CENTER

BIOTEHNIKE IN TURIZMA, 2012).

Materiali za rotavapiranje

V vzorcih smo 29. 01. 2013 na Fakulteti za
farmacijo odstranili večino alkohola iz ekstraktov
škrlatnega ameriškega slamnika.
Za rotavapiranje smo potrebovali:
-

rotavapor (Büchi rotavapor, R114),
vodo,
ekstrakte škrlatnega ameriškega slamnika,
ţivosrebrni termometer.

SLIKA

30:

ROTAVAPOR

(LJUBLJANA,

FAKULTETA ZA FARMACIJO, 2013).
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5.1.6

Materiali za določanje vpliva ekstraktov škrlatnega ameriškega slamnika na
tvorbo TNF–α

Analiza je potekala v več fazah v laboratorijih
Medicinske fakultete v Ljubljani in sicer na
Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo.
5.1.6.1

Priprava mononuklearnih celic
periferne krvi

Za pripravo mononuklearnih celic periferne krvi
smo potrebovali:
-

-

vensko kri,
Ficol PaqueTM (hidrofilen polisaharid,
pripravljen z reakcijo polisaharida iz
epiklorohidrina),
plastične epruvete, 5 mL,
stresalnik za epruvete (FB 15013 Top mix),
brezprašno komoro (SMBC 183),
alkoholne krpe,
antikoagulant EDTA,
plastične centrifugirke, 50 mL,
RPMI gojišče – 1640 (Sigma Aldrich),
pufer Hepes,
mikropipeto (Eppendorf Research Plus), 1001000 µm,
centrifugo (Rotanta TRC),
L-glutamin,
penicilin,
streptomicin,
humani serum (Sigma Aldrich),
tripansko modrilo,
Neubauerjevo števno komoro,
mikroskop (Olympus, Opti-com).

5.1.6.2

SLIKA

31:

VENSKA

KRI

(LJUBLJANA,

MEDICINSKA FAKULTETA, 2013).

Sterilno filtriranje vzorcev
škrlatnega ameriškega slamnika:

Za sterilno filtriranje smo potrebovali:
-

alkoholne krpe,
plastične epruvete, 20 mL,

SLIKA

32:

FILTRNI

MEDIJ

(LJUBLJANA,

MEDICINSKA FAKULTETA, 2013).
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-

plastično injekcijo, 10 mL,
filtrni medij (µStar LBTM) 0,22 µm,
ekstrakte škrlatnega ameriškega slamnika.

5.1.6.3

In vitro spodbujanje PBMC z vzorci ameriškega slamnika

Za in vitro spodbujanje mononuklearnih celic periferne krvi smo potrebovali:
-

ploščo za celične kulture (TPP),
lipopolisaharid (LPS),
polimiksin B,
ekstrakte škrlatnega ameriškega slamnika,
gojišče,
vlaţno komoro s 5 % CO2,
celično suspenzijo.

5.1.6.4

Določanje TNF-α v supernatantih
kultur PBMC

Za določanje TNF-α v supernantantih kultur
PBMC smo potrebovali:
-

reagente Human ZNF-α ELISA (Piera
Biotehnology),
mikroploščo,
antigen (citokini),
encimski konjugat,
fotometer (Synergy 2, BiotekR, ZDA).

SLIKA

33:

PLOŠČA

ZA

CELIČNE

KULTURE

(LJUBLJANA, MEDICINSKA FAKULTETA, 2013).
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5.2

METODA

5.2.1

Odvzem vzorcev škrlatnega ameriškega slamnika

18. oktobra 2012 smo se z vrečami, vilami in kuhinjskem noţem odpravili na njivo
ameriškega slamnika v Ljubljani (Selo pri Vodicah), kjer smo naključno izbrali 6 rastlin.
Slednje smo previdno, da ne bi poškodovali korenin, izkopali iz zemlje, jih očistili ter
vsako posebej shranili v plastično vrečko.

SLIKA

34:

SLAMNIKA

IZKOP

ŠKRLATNEGA

(SELO PRI VODICAH, 2012).

AMERIŠKEGA

SLIKA 35: ČIŠČENJE

KORENIN

(SELO

PRI

VODICAH,

2012).

5.2.2 Določanje vsebnosti suhe snovi v sveţem škrlatnem ameriškem slamniku
V dve stehtani izparilnici, predhodno sušeni 2 uri pri 105 °C v suhem sterilizatorju, smo
zatehtali vzorec korenin škrlatnega ameriškega slamnika in vzorec njegovega
nadzemnega dela. Izparilnici s sveţim vzorcem rastline smo sušili v suhem sterilizatorju
pri 105 °C 2 uri. Nato smo ju z lesenimi prijemali za epruvete postavili v eksikator.
Ko sta se vzorca korenin in nadzemnega dela ohladila, smo ju stehtali na precizni
tehtnici. S pomočjo mase suhe izparilnice, mase suhe izparilnice in sveţega vzorca ter
mase suhe izparilnice in posušenega vzorca smo nato izračunali smo maso suhe snovi v
koreninah ameriškega slamnika ter v njegovem nadzemnem delu.
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Izračun mase [g] suhega vzorca nadzemnega dela škrlatnega ameriškega slamnika:
m6 = m2 – m0
Legenda:
m0 : masa suhe izparilnice (za nadzemni del), izraţena v gramih,
m2 : masa suhe izparilnice (za nadzemni del) in suhega vzorca (nadzemni del), izraţena v gramih,
m6 : masa suhega vzorca nadzemnega dela škrlatnega ameriškega slamnika, izraţena v gramih.

Izračun masnega deleţa [%] nadzemnega dela škrlatnega ameriškega slamnika:
% suhe snovi nadzemnega dela = m6 ∙ 100
m1 – m0
Legenda:
m0 : masa suhe izparilnice (za nadzemni del), izraţena v gramih,
m1 : masa suhe izparilnice in sveţega vzorca (nadzemni del), izraţena v gramih,
m2 : masa suhe izparilnice in suhega vzorca (nadzemni del), izraţena v gramih.

Izračun mase [g] suhega vzorca korenin škrlatnega ameriškega slamnika:
m7 = m5 – m3
Legenda:
m7 : masa suhega vzorca škrlatnega ameriškega slamnika (korenine), izraţena v gramih,
m5 : masa suhe izparilnice (za korenine) in suhega vzorca (korenine), izraţena v gramih,
m3 : masa suhe izparilnice (za korenine), izraţena v gramih.

Izračun masnega deleţa [%] korenin škrlatnega ameriškega slamnika:
% suhe snovi korenin = m7 ∙ 100
m4 – m3
Legenda:
m3 : masa suhe izparilnice (za korenine), izraţena v gramih,
m4 : masa suhe izparilnice (za korenine) in sveţega vzorca (korenine), izraţene v gramih,
m7 : masa suhega vzorca škrlatnega ameriškega slamnika (korenine), izraţena v gramih.
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SLIKA 36: SVEŢ
IZPARILNICAH

(SEVNO, GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA, 2012).

SLIKA 37: SUH
IZPARILNICAH

VZOREC KORENIN IN NADZEMNEGA DELA ŠKRLATNEGA AMERIŠKEGA SLAMNIKA V

VZOREC KORENIN IN NADZEMNEGA DELA ŠKRLATNEGA AMERIŠKEGA SLAMNIKA V

(SEVNO, GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA, 2012).
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5.2.3 Priprava ekstraktov škrlatnega ameriškega slamnika
Izkopan ameriški slamnik smo prenesli v šolski kemijski laboratorij na Grmu Novo mesto
– centru biotehnike in turizma. Da smo s korenin sprali odvečno zemljo, smo jih dobro
oprali in osušili. Z noţem smo ločili posamezne dele rastline ter v vsako posodo posebej
poloţili korenine, steblo, liste in cvetove. Nato smo pripravili enoten (skupen) vzorec
korenin
in
enoten
(skupen)
vzorec
nadzemnega dela rastlin.
Pri pripravi teh vzorcev smo upoštevali
povprečni masni deleţ korenin oz. stebel,
listov in cvetov, ki smo ga s tehtanjem
predhodno določili v nadzemnih vzorcih
rastlin. Najprej smo zdruţili korenine vseh
šestih rastlin v enoten vzorec, jih pomešali in
odtehtali primerno količino vzorca za
pripravo ekstrakta. Podobno smo zdruţili in
pomešali še stebla, cvetove in liste.
Potreben material za pripravo ekstraktov
smo sesekljali v kuhinjskem sekljalniku
(velikost koščkov pribliţno 3 mm). Del
sesekljanih rastlin smo uporabili za takojšnjo
pripravo ekstraktov, drugega pa smo shranili
v zamrzovalne vrečke in postavili v
zamrzovalnik na -27 °C.

SLIKA

38:

AMERIŠKEGA

PRANJE
SLAMNIKA

KORENIN

ŠKRLATNEGA

(SEVNO, GRM NOVO

MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA, 2012).

SLIKA 39: ODMERJENA KOLIČINA CVETOV IN LISTOV ŠKRLATNEGA AMERIŠKEGA SLAMNIKA (SEVNO, GRM
NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA, 2012).
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SLIKA 40: ZMLETI NADZEMNI IN PODZEMNI DEL ŠKRLATNEGA AMERIŠKEGA SLAMNIKA (SEVNO, GRM NOVO MESTO –
CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA, 2012).

V 1000 mL erlenmajerico smo na precizni tehtnici odtehtali 200 g 70 % etanola in dodali
100 g sveţega nadzemnega rastlinskega materiala. Postopek smo v drugi 1000 mL
erlenmajerici ponovili z 20 % etanolom. 20 % etanol smo pripravili iz 96 % etanola tako,
da smo ga razredčili z deionizirano vodo. V tretjo 1000 mL erlenmajerico smo natehtali
200 g 70 % etanola ter mu dodali 100 g sveţih sesekljanih korenin. Nato smo v četrto
1000 mL erlenmajerico dodali 20 % etanol ter primešali enako količino sveţih sesekljanih
korenin.
Vse erlenmajerice smo takoj po končanem
tehtanju zamašili s sanitetno vato, pokrili z
alu folijo in zatesnili z gumico.

SLIKA 41: TEHTANJE
ERLENMAJERICO

RASTLINSKEGA MATERIALA V

(SEVNO, GRM NOVO MESTO – CENTER

BIOTEHNIKE IN TURIZMA, 2012).

SLIKA 42: PRIPRAVA 20 %
(SEVNO, GRM NOVO

ETANOLA IZ

MESTO

–

96 %

ETANOLA

CENTER BIOTEHNIKE IN

TURIZMA, 2012).
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Suspenzije smo dobro premešali z gibom zapestja in pustili na stresalniku pri 125
obratih/min pri pribliţno 20 °C 17 ur.
Suspenzije smo po 17 urnem mešanju prenesli v centrifugirke in jih pravilno uravnoteţili.
Centrifugirali smo 10 min (podzemni
del 15 min) pri 4000 obratih/min in
20 °C. Po končanem centrifugiranju
smo supernatante (ekstrakte) prelili
v 250 mL reagenčne bučke, zavili z
alu folijo, da smo ekstrakte
zavarovali pred svetlobo in shranili v
hladilnik na 6 °C.
Postopek smo 25. 10. 2012 ponovili z
zamrznjenim rastlinskim materialom.
Pred
sekljanjem
rastlinskega
materiala nismo odmrznili, ampak
smo sekljali kar zamrznjenega, da ne
bi med odtajanjem prišlo do
premočnega delovanja encimov in bi
na ta način izgubili del zdravilnih
učinkovin.

SLIKA 44: PRIPRAVA
AMERIŠKEGA

SUSPENZIJE ŠKRLATNEGA

SLAMNIKA

(SEVNO, GRM NOVO
IN TURIZMA, 2012).

SLIKA 43: SUSPENZIJE ŠKRLATNEGA AMERIŠKEGA SLAMNIKA V
20 % IN 70 % ETANOLU

MED MEŠANJEM

MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA, 2012).

SLIKA 45: PRI

NA

CENTRIFUGIRANJE

NERAZTOPLJENI

–

CENTER BIOTEHNIKE

USEDLI NA DNO

MESTO

(SEVNO, GRM NOVO

CENTRIFUGIRANJU
DELCI

Z

VEČJO

(SEVNO, GRM NOVO

SO

SE

GOSTOTO
MESTO

–

CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA, 2012).
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5.2.4 Spektrofotometrično določanje skupnih fenolov v ekstraktih škrlatnega
ameriškega slamnika
30. 10. 2012 smo spektrofotometrično določali
skupne fenole v ekstraktih ameriškega slamnika.
Najprej smo pripravili raztopino 7,5 % Na2CO3.
Na analitski tehtnici smo v 250 mL erlenmajerico
odtehtali 7,5 g Na2CO3 in dodali 92,5 g
deionizirane vode ter raztopino shranili v 10 mL
merilni bučki.
Nato smo pripravili 10x razredčen FolinCiocalteau reagent. Z 10 mL merilno pipeto smo v
100 mL merilno bučko odpipetirali 10 mL
omenjenega reagenta in dodali 90 mL deoinizirane
vode. Paziti smo morali, da bo zmes dobro
premešana, zato smo v bučko najprej dodali 1/3
deionizirane vode, nato FC reagent in na koncu še
preostanek vode. Ves čas smo bučko mešali z
gibom zapestja.
SLIKA

46:

KARBONATA

TEHTANJE

NATRIJEVEGA

(SEVNO, GRM NOVO

MESTO

–

CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA, 2012).

Pripravili
smo
še
standardne
raztopine galne kisline. V vsako od
petih 50 mL erlenmajeric smo na
analitski tehtnici odtehtali po 0,001
/ 0,002 / 0,003 / 0,004 / 0,005 g
galne kisline in v vsako odpipetirali
še 10 mL 70 % etanola. Zmesi smo
premešali in prelili v temne 30 mL
reagenčne stekleničke.
Nato
smo
iz
stekleničk
v
mikrobiološko epruveto odpipetirali
MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA, 2012).
1 mL raztopine galne kisline ter
dodali 9 mL 70 % etanola. Na ta način smo prvotno pripravljene raztopine galne kisline še
10-krat razredčili. Epruveto smo pokrili s kovinskim pokrovčkom za epruveto in
premešali na mešalu za epruvete. Postopek smo ponovili petkrat, za vsako ţeleno
koncentracijo standardne raztopine galne kisline.
SLIKA 47: TEHTANJE

GALNE KISLINE

(SEVNO, GRM NOVO
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Standardne raztopine
posebej označili.

galne

kisline

smo

Preglednica 1: Oznake standardnih raztopin
galne kisline.
S0
S2
S3
S4
S5

SLIKA 48: MEŠANJE
(SEVNO, GRM NOVO

RAZTOPINE GALNE KISLINE

MESTO

–

0 mg galne kisline/mL 70 %
etanola
0,2 mg galne kisline/mL 70 %
etanola
0,3 mg galne kisline/mL 70 %
etanola
0,4 mg galne kisline/mL 70 %
etanola
0,5 mg galne kisline/mL 70 %
etanola

V vsako standardno raztopino smo po
predhodnem mešanju odpipetirali po 2 mL
7,5 % raztopine Na2CO3 in 2,5 mL 10x
razredčenega FC reagenta. Epruvete smo

CENTER BIOTEHNIKE

IN TURIZMA, 2012).

zaprli s kovinskimi pokrovčki za epruvete in
jih premešali na mešalu za epruvete. Opazili
smo, da so raztopine ekstraktov po
dodatku reagentov intenzivnejše obarvane
kot naši standardi, zato smo po enakem
postopku naknadno pripravili še dva
standarda z večjo koncentracijo galne
kisline.
Priprava dodatnih standardnih raztopin se
je kasneje izkazala za utemeljeno.
Pripravili smo še dve standardni raztopini
galne kisline z oznakama S12 (1,2 mg galne
kisline/mL 70 % etanola) in S16 (1,6 mg
galne kisline/mL 70 % etanola).
SLIKA 49: PIPETIRANJE FC
NOVO

MESTO

–

REAGENTA

(SEVNO, GRM

CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA,

2012).

28

FURAR, U. / GRUBAR, T.: Lahko na osnovi skupnih fenolov napovemo vpliv ekstraktov škrlatnega ameriškega
slamnika (Echinacea purpurea (L.) Moench) na tvorbo TNF–α?. Raziskovalna naloga. Novo mesto, Grm Novo
mesto – center biotehnike in turizma, 2013.

SLIKA 50: LESTVICA

PRIPRAVLJENIH STANDARDNIH RAZTOPIN GALNE KISLINE

(SEVNO, GRM NOVO

MESTO

–

CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA, 2012).

Na stojalo za epruvete smo postavili 8 mikrobioloških epruvet in jih označili.
Preglednica 2: Prikaz oznak ekstraktov škrlatnega ameriškega slamnika.
NSV70
NSV20
KSV70
KSV20
NZM70
NZM20
KZM70
KZM20

sveţi ekstrakt ameriškega slamnika,
nadzemni del v 70 % etanolu
sveţi ekstrakt ameriškega slamnika,
nadzemni del v 20 % etanolu
sveţi ekstrakt ameriškega slamnika,
podzemni del v 70 % etanolu
sveţi ekstrakt ameriškega slamnika,
podzemni del v 20 % etanolu
zamrznjen ekstrakt ameriškega slamnika,
nadzemni del v 70 % etanolu
zamrznjen ekstrakt ameriškega slamnika,
nadzemni del v 20 % etanolu
zamrznjen ekstrakt ameriškega slamnika,
podzemni del v 70 % etanolu
zamrznjen ekstrakt ameriškega slamnika,
podzemni del v 20 % etanolu

Iz reagenčnih bučk, v katerih so se nahajali ekstrakti, smo najprej odpipetirali 10 mL leteh in jih prenesli v temne reagenčne stekleničke. Nato smo iz vsake z avtomatsko
pipeto odpipetirali 0,5 mL ekstrakta. Temu smo dodali 2 mL 7,5 % raztopine Na2CO3 in
2,5 mL 10x razredčenega FC reagenta. Epruvete smo zaprli s kovinskimi pokrovčki za
epruvete in jih pretresli na mešalu za epruvete. Vse epruvete smo pustili stati 1 uro, da
se je barva raztopine razvila in ustalila.
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SLIKA 52: EKSTRAKTI

ŠKRLATNEGA AMERIŠKEGA SLAMNIKA

V REAGENČNIH BUČKAH

(SEVNO, GRM NOVO MESTO – CENTER

BIOTEHNIKE IN TURIZMA, 2012).

SLIKA 51: ODVZEM

EKSTRAKTOV ŠKRLATNEGA

AMERIŠKEGA SLAMNIKA
MESTO

–

(SEVNO, GRM NOVO

CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA,

2012).

SLIKA 54: REAKCIJA EKSTRAKTA Z
REAGENTI

SLIKA

53:

EPRUVETE

PIPETIRANJE

EKSTRAKTOV

V

(SEVNO, GRM NOVO MESTO – CENTER

MESTO

–

(SEVNO, GRM NOVO
CENTER BIOTEHNIKE IN

TURIZMA, 2012).

BIOTEHNIKE IN TURIZMA, 2012).
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SLIKA 55: LESTVICA

PRIPRAVLJENIH EKSTRAKTOV ZA SPEKTROFOTOMETRIČNO DOLOČANJE SKUPNIH FENOLOV

(SEVNO, GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA, 2012).

Skupne fenole smo določali pri valovni dolţini 760 nm. Merili smo absorbanco
standardnih raztopin in naših vzorcev. Vsako meritev smo zaradi večje natančnosti
trikrat ponovili in izračunali povprečno vrednost absorbance.

SLIKA

56:

VSTAVLJANJE

SPEKTROFOTOMETER

KIVETE

(SEVNO, GRM NOVO

Z

VZORCEM

MESTO

–

V

CENTER

BIOTEHNIKE IN TURIZMA, 2012).

S pomočjo spektrofotometra in serije osmih
SLIKA 57: POLNJENJE KIVETE Z VZORCEM
standardnih raztopin smo naredili umeritveno
(SEVNO, GRM NOVO MESTO – CENTER
krivuljo, nato pa na enak način izmerili še
BIOTEHNIKE IN TURIZMA, 2012).
absorbanco naših ekstraktov. Iz umeritvene
krivulje smo odčitali, kateri koncentraciji galne kisline ustreza izmerjena absorbanca
naših vzorcev.
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Vsebnost skupnih fenolov smo izrazili v mg galne kisline/mL ekstrakta in v mg galne
kisline/g suhe snovi škrlatnega
ameriškega slamnika.
Po enakem postopku smo 22. 11.
2012 pripravili tudi ekstrakte
nadzemnega dela škrlatnega
ameriškega slamnika, poţetega s
strani dr. Boruta Gosarja pri
poletni ţetvi dne 20. 07. 2012
ter jesenski ţetvi dne 22. 10.
2012.
Oba
ekstrakta
sta
bila
pridobljena na industrijski način
na kmetiji v Skaručni 22 pri
Vodicah, skladiščena v Selu pri
Vodicah 23 in nato poslana na
Grm Novo mesto – center
biotehnike in turizma.

SLIKA 59: UMERITVENA

KRIVULJA

SLIKA 58: SPEKTROFOTOMETER (SEVNO, GRM NOVO

MESTO

–

CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA, 2012).

(SEVNO, GRM NOVO

MESTO

–

CENTER

BIOTEHNIKE IN TURIZMA, 2012).
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SLIKA 60: ABSORBANCE

VZORCEV IN USTREZNE KONCENTRACIJE SKUPNIH

FENOLOV, IZRAŢENE V OBLIKI KONCENTRACIJE GALNE KISLINE

(SEVNO, GRM

NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA, 2012).

5.2.5 Rotavapiranje ekstraktov škrlatnega
ameriškega slamnika
29. 1. 2013 smo se odpravili v Ljubljano na
Fakulteto za farmacijo, da bi odparili etanol
iz naših ekstraktov, saj so ti vsebovali 70 %
etanola, preveč etanola pa bi kasneje lahko
negativno vplivalo na mononuklearne celice
periferne krvi pri in vitro raziskavah. Etanol
smo odparili pri temperaturah 43-50 °C pri
tlaku 160-178 mbar.

SLIKA

61:

ROTAVAPIRANJE

ŠKRLATNEGA AMERIŠKEGA SLAMNIKA

EKSTRAKTA

(LJUBLJANA,

FAKULTETA ZA FARMACIJO, 2013).
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5.2.6 Določanje vpliva ekstraktov škrlatnega ameriškega slamnika na tvorbo TNF–α
V četrtek, 28. 2. 2013, smo odšli na
Medicinsko fakulteto v Ljubljani, na
Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo.
Tam smo bili dogovorjeni z doktorico
Sanjo Stopinšek, ki nam je pomagala pri
določanju vpliva ekstraktov škrlatnega
ameriškega slamnika na tvorbo dejavnika
tumorske nekroze α (TNF-α).
5.2.6.1

Priprava mononuklearnih
celic periferne krvi

Najprej smo izolirali mononuklearne
celice periferne krvi (PBMC) iz venske
krvi s centrifugiranjem na gostotnem
gradientu ločevalnega medija FicollPaqueTM.
SLIKA 62: PRIPRAVA

KRVNEGA SERUMA

(LJUBLJANA,

Vse smo izvajali v sterilnih pogojih v
MEDICINSKA FAKULTETA, 2013).
brezprašni
komori
z
laminarnim
pretokom zraka. Pripomočke, ki smo jih prenesli v brezprašno komoro, smo obrisali z
alkoholnimi krpami. Zdravemu krvodajalcu smo odvzeli 3 epruvetke krvi z
antikoagulantom EDTA. Kri smo zdruţili iz treh epruvet v centrifugirko. Ostanek krvi iz
manjših epruvet smo sprali z 1 mL osnovnega gojišča RPMI-1640 z dodatkom pufra
Hepes. Medij smo dodajali s pomočjo mikropipete. Dobili smo 12 mL krvi ter mu dodali 12
mL osnovnega gojišča RPMI.
SLIKA 63:
PIPETIRANJE
VZORCA
KRVI V FIKOL

(LJUBLJANA,
MEDICINSKA
FAKULTETA,

2013).

V novo centrifugirko smo
odpipetirali 19,2 mL fikola
(v razmerju: 2,4 mL fikola
in 3 mL razredčenega
vzorca krvi), na katerega
smo s pipeto nadplastili
razredčen vzorec krvi.
Pipetirali smo počasi in
drţali centrifugirko rahlo
nagnjeno, da se kri ni
zmešala s fikolom. Dobili
smo dve plasti.
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Centrifugirali smo 30 minut pri 1500 obratih/min (400 x g) in 18 °C – brez zavore.
Po centrifugiranju smo v novo centrifugirko odpipetirali belo plast (obroček) tik nad
fikolom, ki je vseboval mononuklearne celice. V centrifugirko s suspenzijo celic smo
dodali 45 mL RPMI-1640 in ročno premešali ter centrifugirali 7 minut pri 2000
obratih/min in 20 °C - z zavoro.
Takoj po končanem centrifugiranju smo odlili
supernatant, z mešanjem razbili usedlino s celicami
in dodali 30 mL RPMI-1640 ter ponovno
centrifugirali 7 minut pri 2000 obratih/min in 20
°C - z zavoro.
Po
končanem
centrifugiranju
smo
odlili
supernatant, z mešanjem razbili usedlino celic in
dodali 5 mL hranilnega gojišča.
Gojišče je vsebovalo RPMI 1640 z dodatkom 2 mM
L-glutamina, 100 U/mL penicilina, 100 μg/mL
streptomicina in 10 % humanega seruma, ki smo ga
pred tem inaktivirali s 30-minutno toplotno kopeljo
pri 56 °C.
Pripravili smo
50 mL gojišča.
V centrifugirko
SLIKA 64: PLASTI CELIC PO
smo
CENTRIFUGIRANJU (LJUBLJANA,
odpipetirali
MEDICINSKA FAKULTETA, 2013).
43,5
mL
osnovnega RPMI gojišča. Dodali smo še 50 µL
humanega seruma, 500 µL L-glutamina in 1 mL
antibiotikov (penicilin in streptomicin). Centrifugirko
smo dopolnili z RPMI gojiščem do oznake 50 mL.

SLIKA

65:

NEUBAUERJEVO

NANOS

VZORCA

NA

ŠTEVNO

KOMORO

(LJUBLJANA, MEDICINSKA

FAKULTETA,

2013).

Suspenzijo celic v 5 mL hranilnega gojišča smo
uporabili za štetje celic. V 5 mL epruveti smo
pripravili medij za štetje celic (225 µL tripanskega
modrila in 25 µL celične suspenzije) ter ga premešali
na mešalu za epruvete. Celice smo šteli v
Neubauerjevi števni komori. Bile so zelene, okrogle,
jajčaste ali trikotne oblike z močnejšo obrobo. Celice
z modro zrnato vsebino so bile mrtve.
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SLIKA 66: PONAZORITEV PBMC CELIC V NEUBAUERJEVI ŠTEVNI

KOMORI (INTERNETNI VIR 22).

V 4 kvadratih (4 x 1 mm3) smo prešteli 166 celic;
166 / 4 x 10 x 5 = 2075 x 104 celic= 20,75 x 106celic
5 ml celične suspenzije
redčenje 1:10 pri pripravi medija za štetje
4 kvadrati
Koncentracijo celic smo nato uravnali na 1 x 106 celic/mL tako, da smo suspenziji celic
dodali 15,75 mL hranilnega medija.
5.2.6.2

Sterilno filtriranje

SLIKA 26:

vzorcev škrlatnega

FILTRIRANJE

ameriškega slamnika

EKSTRAKTA
ŠKRLATNEGA
AMERIŠKEGA

Zopet smo z alkoholnimi robčki
zbrisali ves material. Pripravili
smo 6 epruvet za 6 vzorcev, ki
smo jih ţeleli sterilno filtrirati.
Vzorce smo premešali. Z injekcijo
smo vzeli vzorec in injekcijo
vstavili v filter ter potisnili
tekočino v epruveto. Vsak vzorec
smo zajeli dvakrat. Filtrirali smo
skozi filter z 0,22 µm porami. S
sterilnim
filtriranjem
smo
preprečili, da bi nečistoče
vplivale na rezultate raziskave.

SLAMNIKA

(LJUBLJANA,
MEDICINSKA
FAKULTETA,
2013).
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5.2.6.3

In vitro spodbujanje PBMC z vzorci ameriškega slamnika
Celice smo gojili na ploščah za celične
kulture s 24 vdolbinicami. V vsako
vdolbinico smo odpipetirali 500 µL
celične suspenzije (1 x 106 celic) in 250
μL dodatkov (končni volumen 750 µL).
Določanje vpliva ekstraktov škrlatnega
ameriškega slamnika na tvorbo TNF–α
smo delali v dvojnih kulturah po
vnaprej določeni shemi in vitro
poskusov.

SLIKA 67: POLNJENJE

PLOŠČICE ZA CELIČNO KULTURO

(LJUBLJANA, MEDICINSKA FAKULTETA, 2013).

Preglednica 3: Shema in vitro poskusa (1000 μL celic (1x106/mL) + 350 μ PoliB + 150 μL
ekstrakta škrlatnega ameriškega slamnika (1/10 volumna celične kulture), analiza
opravljena 28. 02. 2013).
1
Gojišče

2
Gojišče

3
LPS 10 ng/ml

4
LPS 10 ng/ml

5
AS1 (INDJ)
+ PoliB

6
AS1 (INDJ)
+ PoliB

7
AS2 (INDP)
+ PoliB

8
AS2 (INDP)
+ PoliB

9
AS3 (KZM 70)
+ PoliB

10
AS3 (KZM 70)
+ PoliB

11
AS4 (NZM 70)
+ PoliB

12
AS4 (NZM 70)
+ PoliB

13
AS5 (KSV 70)
+ PoliB

14
AS5 (KSV 70)
+ PoliB

15
AS6 (NSV 70)
+ PoliB

16
AS6 (NSV 70)
+ PoliB

Celični kulturi z gojiščem predstavljata negativno kontrolo, celični kulturi z
lipopolisaharidom (LPS) pa pozitivno kontrolo. LPS je znani močni spodbujevalec sinteze
TNF-α. Zaradi moţne kontaminacije vzorcev ameriškega slamnika z LPS (nesterilna
priprava vzorcev) smo vzorcem ameriškega slamnika dodali polimiksin B (ireverzibilno
veţe LPS in nevtralizira njegov učinek) in predhodno inkubirali 1 uro pri 37 ºC v vlaţni
komori s 5 % CO2. Nato smo v vse vdolbinice dodali suspenzijo celic 1x106 celic/mL. Po 18
urni inkubaciji pri 37 ºC v vlaţni komori s 5 % CO2 smo supernatante celičnih kultur do
nadaljnje analize shranili pri –30 ºC.
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SLIKA
SLIKA 68: VLAŢNA
(LJUBLJANA,

KOMORA S

MEDICINSKA

5 % CO2

69:

PLOŠČA

ZA

CELIČNO

KULTURO

(LJUBLJANA,

MEDICINSKA FAKULTETA, 2013).

FAKULTETA,

2013).

5.2.6.3

Določanje TNF-α v supernatantih kultur PBMC

Koncentracijo citokina TNF-α v supernatantih kultur PBMC smo določili z encimskoimunskim testom ELISA z uporabo reagentov podjetja Pierce Biotechnology (Thermo
Scientific, ZDA), in sicer s testnim kompletom Human TNF-α ELISA. Občutljivost testa
je 3 pg/mL. Pri določanju citokinov smo test ELISA izvajali skladno z navodili
proizvajalca testa. Test ELISA je dvostopenjski encimsko-imunski test v mikroplošči.
Na mikroploščo so bila adsorbirana protitelesa za citokin TNF-α. V prvi stopnji se z
antigeni (citokini) v vzorcu veţejo protitelesa s plošče. V drugi stopnji dodamo encimski
konjugat, to so protitelesa, ki se veţejo na antigen (citokin), konjugirane z encimom. Če
so v vzorcu antigeni (citokini TNF-α), se ta protitelesa veţejo v kompleks z antigenom
(citokin TNF-α) in encimskim konjugatom in ga zasledimo z barvno reakcijo encima in
substrata. Intenziteta obarvanega produkta je sorazmerna koncentraciji citokina, ki jo
določimo kolorimetrično. S fotometrom Synergy 2 (BioTek®, ZDA) smo izmerili
absorbanco vsebine posameznih vdolbinic pri 450 nm (referenčni filter 550 nm).
Koncentracije TNF-α v vzorcih smo določili s pomočjo umeritvene krivulje.
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6
6.1

REZULTATI
VSEBNOST SUHE SNOVI V ŠKRLATNEM AMERIŠKEM SLAMNIKU (Echinacea
purpurea (L.) Moench)

Preglednica 4: Masni deleţ suhe snovi [%] v vzorcih nadzemnega dela in korenin
škrlatnega ameriškega slamnika.
Vzorec škrlatnega ameriškega slamnika
Nadzemni del rastline
Korenine

w (suhe snovi) [%]
19,19
16,87

Legenda:
%: odstotek,
w: masni deleţ.
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6.2

VSEBNOST SKUPNIH FENOLOV V EKSTRAKTIH ŠKRLATNEGA AMERIŠKEGA
SLAMNIKA PRED IN PO ROTAVAPIRANJU

Preglednica 5: Vsebnost skupnih fenolov, izraţenih v obliki masne koncentracije galne
kisline [mg/mL] ter v obliki mase galne kisline na gram suhe snovi škrlatnega ameriškega
slamnika pri različnih ekstraktih škrlatnega ameriškega slamnika (stanje pred in po
rotavapiranju) ter skupni volumen nekaterih pridobljenih ekstraktov [mL].
Vsebnost skupnih fenolov
Vrsta
topila

20 %
etanol

70 %
etanol

Oznaka
ekstrakta

Pred rotavapiranjem

Skupni

Po rotavapiranju

volumen
pridobljenih

γ (galne

mg galne

γ (galne

mg galne

kisline)

kisline/g

kisline)

kisline/g

[mg/mL]

suhe snovi

[mg/mL]

suhe snovi

NSV 20

0,1153

/

/

/

/

NZM 20

0,1194

/

/

/

/

KSV 20

0,1450

/

/

/

/

KZM 20

0,0988

/

/

/

/

NSV 70

0,1143

0,5658

0,1261

0,6243

95

NZM 70

0,1093

0,6664

0,1106

0,6743

117

KSV 70

0,1513

1,1031

0,1599

1,1658

123

KZM 70

0,1048

0,7827

0,1103

0,8238

126

INDP

0,2266

/

0,2269

/

/

INDJ

/*

/

0,2584

/

/

ekstraktov
[mL]

Legenda:
γ: masna koncentracija,
mg: miligram,
mL: mililiter,
g: gram,
NSV 20: ekstrakt sveţega nadzemnega dela škrlatnega ameriškega slamnika v 20 % etanolu,
NZM 20: ekstrakt zamrznjenega nadzemnega dela škrlatnega ameriškega slamnika v 20 % etanolu,
KSV 20: ekstrakt sveţih korenin škrlatnega ameriškega slamnika v 20 % etanolu,
KZM 20: ekstrakt zamrznjenih korenin škrlatnega ameriškega slamnika v 20 % etanolu,
NSV 70: ekstrakt sveţega nadzemnega dela škrlatnega ameriškega slamnika v 70 % etanolu,
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NZM 70: ekstrakt zamrznjenega nadzemnega dela škrlatnega ameriškega slamnika v 70 % etanolu,
KSV 70: ekstrakt sveţih korenin škrlatnega ameriškega slamnika v 70 % etanolu,
KZM 70: ekstrakt zamrznjenih korenin škrlatnega ameriškega slamnika v 70 % etanolu,
INDP: industrijsko pripravljen ekstrakt nadzemnega dela škrlatnega ameriškega slamnika v 70 % etanolu,
poletna ţetev,
INDJ: industrijsko pripravljen ekstrakt nadzemnega dela škrlatnega ameriškega slamnika v 70 % etanolu,
jesenska ţetev,
/: nekaterih podatkov namenoma nismo določali, ker so izven obsega namena naloge (pri NSV 20, NZM 20,
KSV 20, KZM 20) ali pa niso bili dostopni (pri INDP, INDJ),
/*: napaka pri odčitanju s spektrofotometrom (najverjetneje zaradi prisotnosti oborine).

Grafikon 1: Odvisnost vsebnosti skupnih fenolov v različnih ekstraktih škrlatnega
ameriškega slamnika od vrste topila, uporabljenega za ekstrakcijo (20 % etanol in 70 %
etanol).

Legenda:
γ: masna koncentracija,
mg: miligram,
mL: mililiter,
g: gram,
NSV: ekstrakt sveţega nadzemnega dela škrlatnega ameriškega slamnika,
NZM: ekstrakt zamrznjenega nadzemnega dela škrlatnega ameriškega slamnika,
KSV: ekstrakt sveţih korenin škrlatnega ameriškega slamnika,
KZM: ekstrakt zamrznjenih korenin škrlatnega ameriškega slamnika.
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Grafikon 2: Vpliv časa ţetve na vsebnost skupnih fenolov v različnih ekstraktih
škrlatnega ameriškega slamnika.

Legenda:
γ: masna koncentracija,
mg: miligram,
mL: mililiter,
INDP: industrijsko pripravljen ekstrakt nadzemnega dela škrlatnega ameriškega slamnika v 70 % etanolu,
poletna ţetev,
INDJ: industrijsko pripravljen ekstrakt nadzemnega dela škrlatnega ameriškega slamnika v 70 % etanolu,
jesenska ţetev.
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Grafikon 3: Primerjava vsebnosti skupnih fenolov v industrijsko pridobljenih ekstraktih
škrlatnega ameriškega slamnika in laboratorijsko pridobljenih ekstraktih škrlatnega
ameriškega slamnika.

Legenda:
γ: masna koncentracija,
mg: miligram,
mL: mililiter,
INDJ: industrijsko pripravljen ekstrakt nadzemnega dela škrlatnega ameriškega slamnika v 70 % etanolu,
jesenska ţetev,
NSV 70: laboratorijsko pripravljen ekstrakt sveţega nadzemnega dela škrlatnega ameriškega slamnika v 70
% etanolu, jesenska ţetev.
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Grafikon 4: Primerjava vsebnosti skupnih fenolov, izraţenih v mg galne kisline na mL
ekstrakta, pri različnih ekstraktih škrlatnega ameriškega slamnika glede na uporabo
rastlinskih organov za izdelavo ekstraktov (nadzemni del in korenine).

Legenda:
γ: masna koncentracija,
mg: miligram,
mL: mililiter,
NSV 70: ekstrakt sveţega nadzemnega dela škrlatnega ameriškega slamnika v 70 % etanolu,
NZM 70: ekstrakt zamrznjenega nadzemnega dela škrlatnega ameriškega slamnika v 70 % etanolu,
KSV 70: ekstrakt sveţih korenin škrlatnega ameriškega slamnika v 70 % etanolu,
KZM 70: ekstrakt zamrznjenih korenin škrlatnega ameriškega slamnika v 70 % etanolu.
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Grafikon 5: Primerjava vsebnosti skupnih fenolov, izraţenih v mg galne kisline na gram
suhe snovi rastline, pri različnih ekstraktih škrlatnega ameriškega slamnika, glede na
uporabo rastlinskih organov za izdelavo ekstraktov (nadzemni del in korenine).

Legenda:
g: gram,
mg: miligram,
NSV 70: ekstrakt sveţega nadzemnega dela škrlatnega ameriškega slamnika v 70 % etanolu,
NZM 70: ekstrakt zamrznjenega nadzemnega dela škrlatnega ameriškega slamnika v 70 % etanolu,
KSV 70: ekstrakt sveţih korenin škrlatnega ameriškega slamnika v 70 % etanolu,
KZM 70: ekstrakt zamrznjenih korenin škrlatnega ameriškega slamnika v 70 % etanolu.
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Grafikon 6: Vpliv načina shranjevanja rastlinskih delov za ekstrakcijo na vrednost
skupnih fenolov, izraţeno v mg galne kisline na mL ekstrakta, v različnih ekstraktih
škrlatnega ameriškega slamnika.

Legenda:
γ: masna koncentracija,
mg: miligram,
mL: mililiter,
NSV 70: ekstrakt sveţega nadzemnega dela škrlatnega ameriškega slamnika v 70 % etanolu,
KSV 70: ekstrakt sveţih korenin škrlatnega ameriškega slamnika v 70 % etanolu,
NZM 70: ekstrakt zamrznjenega nadzemnega dela škrlatnega ameriškega slamnika v 70 % etanolu,
KZM 70: ekstrakt zamrznjenih korenin škrlatnega ameriškega slamnika v 70 % etanolu.
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Grafikon 7: Vpliv načina shranjevanja rastlinskih delov za ekstrakcijo na vrednost
skupnih fenolov, izraţeno v mg galne kisline na g suhe snovi rastline, v različnih
ekstraktih škrlatnega ameriškega slamnika.

Legenda:
g: gram,
mg: miligram,
NSV 70: ekstrakt sveţega nadzemnega dela škrlatnega ameriškega slamnika v 70 % etanolu,
KSV 70: ekstrakt sveţih korenin škrlatnega ameriškega slamnika v 70 % etanolu,
NZM 70: ekstrakt zamrznjenega nadzemnega dela škrlatnega ameriškega slamnika v 70 % etanolu,
KZM 70: ekstrakt zamrznjenih korenin škrlatnega ameriškega slamnika v 70 % etanolu.
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6.3

VPLIV RAZLIČNIH EKSTRAKTOV ŠKRLATNEGA AMERIŠKEGA SLAMNIKA NA
TVORBO TNF-α

Preglednica 2: Vsebnost skupnih fenolov, izraţenih v obliki masne koncentracije galne
kisline [mg/mL] v posameznih ekstraktih škrlatnega ameriškega slamnika, kontroli in
lipopolisaharidih, ter vrednosti masne koncentracije TNF-α [pg/mL] pri prvi in drugi
ponovitvi ter izračunano povprečje le-teh.
γ (galne
Oznaka vzorca

kisline)
[mg/mL]

γ (TNF-α) [pg/mL]
1. ponovitev

2. ponovitev

povprečje

K

*

2,44

1,99

2,22

LPS [10 pg/ml]

*

565,58

555,14

560,36

NSV 70

0,1261

11,96

12,06

12,01

NZM 70

0,1106

6,52

6,48

6,50

KSV 70

0,1599

11,61

11,33

11,47

KZM 70

0,1103

19,03

11,50

**15,27

INDP

0,2269

12,24

11,75

12,00

INDJ

0,2584

13,74

14,99

14,37

Legenda:
K: kontrola (gojišče za mononuklearne celice periferne krvi),
γ: masna koncentracija,
mg: miligram,
mL: mililiter,
pg: pikogram,
LPS: lipopolisaharid iz bakterije vrste Escherichia coli (sev 0111 : B4; 10 ng LPS/mL),
NSV 70: ekstrakt sveţega nadzemnega dela škrlatnega ameriškega slamnika v 70 % etanolu,
NZM 70: ekstrakt zamrznjenega nadzemnega dela škrlatnega ameriškega slamnika v 70 % etanolu,
KSV 70: ekstrakt sveţih korenin škrlatnega ameriškega slamnika v 70 % etanolu,
KZM 70: ekstrakt zamrznjenih korenin škrlatnega ameriškega slamnika v 70 % etanolu,
INDP: industrijsko pripravljen ekstrakt nadzemnega dela škrlatnega ameriškega slamnika v 70 % etanolu,
poletna ţetev,
INDJ: industrijsko pripravljen ekstrakt nadzemnega dela škrlatnega ameriškega slamnika v 70 % etanolu,
jesenska ţetev,
*: nismo določali,
**: nezanesljiv rezultat (preveliko odstopanje med ponovitvami).
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Grafikon 8: Masna koncentracija TNF-α, izraţena v pg/mL, pri različnih vzorcih
škrlatnega ameriškega slamnika ter pri kontroli.

*

Legenda:
K: kontrola (gojišče za mononuklearne celice periferne krvi),
γ: masna koncentracija,
mg: miligram,
mL: mililiter,
pg: pikogram,
NSV 70: ekstrakt sveţega nadzemnega dela škrlatnega ameriškega slamnika v 70 % etanolu,
NZM 70: ekstrakt zamrznjenega nadzemnega dela škrlatnega ameriškega slamnika v 70 % etanolu,
KSV 70: ekstrakt sveţih korenin škrlatnega ameriškega slamnika v 70 % etanolu,
KZM 70: ekstrakt zamrznjenih korenin škrlatnega ameriškega slamnika v 70 % etanolu,
INDP: industrijsko pripravljen ekstrakt škrlatnega ameriškega slamnika v 70 % etanolu, poletna ţetev,
INDJ: industrijsko pripravljen ekstrakt škrlatnega ameriškega slamnika v 70 % etanolu, jesenska ţetev,
*: nezanesljiv rezultat (preveliko odstopanje med ponovitvami).
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Grafikon 9: Odvisnost masne koncentracije TNF-α, izraţene v pg/mL od masne
koncentracije galne kisline (izraţene v mg/mL) v različnih ekstraktih škrlatnega
ameriškega slamnika.

*

Legenda:
γ: masna koncentracija,
mg: miligram,
mL: mililiter,
pg: pikogram,
TNF-α: dejavnik tumorske nekroze α,
*: nezanesljiv rezultat (preveliko odstopanje med ponovitvami).

50

FURAR, U. / GRUBAR, T.: Lahko na osnovi skupnih fenolov napovemo vpliv ekstraktov škrlatnega ameriškega
slamnika (Echinacea purpurea (L.) Moench) na tvorbo TNF–α?. Raziskovalna naloga. Novo mesto, Grm Novo
mesto – center biotehnike in turizma, 2013.

7

RAZPRAVA

V našem raziskovalnem delu smo se osredotočili na preučevanje imunomodulatornega
vpliva različnih ekstraktov škrlatnega ameriškega slamnika (Echinacea purpurea (L.)
Moench). Ker gre za zelo široko področje, smo se omejili na pripravo različnih
ekstraktov in preizkušanje vpliva ekstraktov na tvorbo enega od citokinov, t. i. dejavnik
tumorske nekroze α (v nadaljevanju: TNF-α).
Škrlatni ameriški slamnik je sicer zdravilna rastlina, ki se izjemno veliko uporablja in je
bila do sedaj predmet številnih raziskav. Kljub temu pa je očitno, da je mehanizem
delovanja učinkovin škrlatnega ameriškega slamnika zelo zapleten in zato še ne povsem
pojasnjen. Odvisen je najverjetneje ne samo od delovanja ene, temveč več učinkovin in
njihovih medsebojnih vplivov. Tako smo se ţe na začetku srečali s ključnim vprašanjem:
katere učinkovine sploh spremljati, da bi lahko na osnovi vsebnosti le-teh sklepali na
vpliv samega ekstrakta na tvorbo TNF-α. Več avtorjev (Grašič, 2008; Qu s sod., 2005;
Ramasahayam, 2011) pri svojih raziskavah sicer navaja kot merilo učinkovitosti vsebnost
cikorne kisline, alkilamidov in polisaharidov. Gertsch (2004) pa poroča o tem, da cikorna
kislina sama po sebi ne more biti merilo učinkovitosti, saj ne vpliva ključno na delovanje
imunskega sistema. Pomembno je, da vsebujejo pripravki iz ameriškega slamnika zmes
vseh treh skupin učinkovin, saj naj bi delovali sinergistično (učinki se seštevajo).
Po nasvetu dr. Alojza Ihana z Medicinske fakultete, Inštituta za mikrobiologijo in
imunologijo v Ljubljani, ter dr. Sama Krefta s Fakultete za farmacijo v Ljubljani, smo se
zato odločili, da bomo kot markerske spojine določali kar vsebnost skupnih fenolov, med
katere sicer uvrščamo tudi prej omenjeno cikorno kislino.
Poleg nje pa med fenole sodita še ehinakozid in kaftarna kislina (Grašič, 2008). S
spremljanjem skupnih fenolov smo ţeleli zajeti čim več imunomodulatornih učinkovin.
Preučevanje povezave med vsebnostjo skupnih fenolov v ekstraktih škrlatnega
ameriškega slamnika in tvorbo TNF-α pa je postalo osnovni namen naše raziskovalne
naloge.
Raziskovalno delo smo začeli s pripravo ekstraktov škrlatnega ameriškega slamnika.
Rastline smo 18. 10. 2012 izkopali na njivi dr. Boruta Gosarja, ki se s pridelavo in
predelavo omenjenih rastlin ukvarja ţe vrsto let. Izkop je potekal v Vodicah pri
Ljubljani. Ekstrakte smo pripravljali še isti dan na Grmu Novo mesto – centru biotehnike
in turizma. Vsebnost skupnih fenolov v ekstraktih škrlatnega ameriškega slamnika smo
določali spektrofotometrično. Vpliv različnih ekstraktov na tvorbo TNF-α pa smo ob
pomoči kulture mononuklearnih celic periferne krvi in testom ELISA izvedli na Inštitutu
za mikrobiologijo in imunologijo na Medicinski fakulteti v Ljubljani s pomočjo dr. Sanje
Stopinšek.
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Sami smo laboratorijsko izdelali 8 različnih ekstraktov, 2 industrijsko pridobljena pa
smo dobili od dr. Gosarja. Preizkušali smo različne dejavnike, ki bi lahko vplivali na
vsebnost skupnih fenolov v ekstraktih škrlatnega ameriškega slamnika in posledično na
tvorbo TNF-α.
Sprva smo izračunali % suhe snovi v koreninah in nadzemnem delu škrlatnega ameriškega
slamnika, da smo lahko kasneje preračunali vsebnost skupnih fenolov v mg galne kisline
na g suhe snovi rastline.
Škrlatni ameriški slamnik vsebuje mnogo različnih učinkovin, ki se zaradi svojih
kemijskih lastnosti, topijo v različno polarnih topilih, zato je bilo pomembno, da smo
izbrali tisto ekstrakcijsko sredstvo (topilo), ki naj bi ekstrahiralo kar največ učinkovin.
Fenoli so organske spojine. Zanje je značilno, da imajo po eno ali več hidroksilnih skupin,
vezanih neposredno na aromatsko jedro. V vodi se slabo topijo (Kač, 2001). Dokazano je,
da se derivati kavne kisline bolje topijo v etanolno-vodnih koncentracijah z visokim
deleţem alkohola (med 60-80 %) (Gosar, 2010). Ker ameriški slamnik vsebuje derivate
kavne kisline, ki naj bi delovali imunomodulatorno, in ker so derivati kavne kisline fenoli,
smo kot topilo uporabili 70 % etanol, iz katerega smo pripravili 4 različne ekstrakte
škrlatnega ameriškega slamnika. Za vsak primer smo pripravili še 4 različne ekstrakte v
20 % etanolu, če bi se kasneje pri delu z ekstrakti, pridobljenimi s 70 % etanolom,
pojavile nepričakovane teţave.
Pred pričetkom raziskovalnega dela smo pričakovali, da bo vsebnost skupnih fenolov v
ekstraktih škrlatnega ameriškega slamnika večja pri ekstraktih, pripravljenih v 70 %
etanolu, kot v tistih, ki so bili pripravljenih v 20 % etanolu. Spektrofotometrično smo
dokazali, da topilo dejansko vpliva na vsebnost skupnih fenolov. V treh tipih ekstraktov
je bila koncentracija fenolov višja v 70 % etanolu (ekstrakt sveţega nadzemnega dela:
0,1153 mg galne kisline/mL, ekstrakt sveţih korenin - 0,1513 mg galne kisline/mL in
ekstrakt zamrznjenih korenin škrlatnega ameriškega slamnika - 1,048 mg galne
kisline/mL), kot v 20 % etanolu. Izstopa le ekstrakt zmrznjenega nadzemnega dela,
pripravljen v 70 % etanolu, kjer je bila koncentracija skupnih fenolov v 20 % etanolu
(0,1194 mg galne kisline/mL) celo večja kot v 70 % etanolu (0,1093 mg galne kisline/mL).
Za nadaljnje raziskave smo uporabili ekstrakte, ki so bili narejeni na podlagi 70 %
etanola, kot smo tudi prvotno nameravali.
Pred pričetkom raziskovalnega dela smo pričakovali, da bodo več fenolov vsebovali
ekstrakti rastlin, poţetih jeseni. Ko smo naše ugotovitve ţeleli primerjati z drugimi
avtorji, smo ugotovili, da ni enega samega standardiziranega postopka za ekstrakcijo
škrlatnega ameriškega slamnika in da ne preverjamo vsi enakih kemijskih snovi, prisotnih
v slamniku. Tako so rezultati drugih avtorjev včasih precej nasprotujoči.
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Dr. Borut Gosar (2010) je v svoji doktorski disertaciji zapisal, da vsebuje škrlatni
ameriški slamnik največ cikorne kisline, ki je ena izmed fenolov, in heteroglikanskih
polisaharidov jeseni (oktober, november), kar je verjetno posledica obrambne reakcije
rastline pred nizkimi temperaturami in kratkimi dnevi. Grašičeva (2008) pa je v svoji
diplomski nalogi prišla do ugotovitve, da vsebujejo večje koncentracije
imunostimulatornih učinkovin (cikorne kisline, ehinakozida in kaftarne kisline) ekstrakti
poletne ţetve.
Naši rezultati so pokazali, da je bila vsebnost skupnih fenolov višja pri ekstraktu iz
rastlin, pripravljenih jeseni (industrijsko pripravljen ekstrakt nadzemnega dela
škrlatnega ameriškega slamnika jesenske ţetve: 0,2584 mg galne kisline/mL) od
ekstraktov, pripravljenih spomladi (industrijsko pripravljen ekstrakt nadzemnega dela
škrlatnega ameriškega slamnika poletne ţetve: 0,2269 mg galne kisline/mL). Primerjali
smo namreč vsebnost skupnih fenolov v industrijsko pripravljenih vzorcih iz nadzemnega
dela škrlatnega ameriškega slamnika v 70 % etanolu, ki pa sta se razlikovala po času
ţetve. Eden je bil pripravljen iz rastlin poletne ţetve, drugi iz jesenske ţetve.
Zanimala nas je tudi dejanska razlika v vsebnosti skupnih fenolov v industrijsko in
laboratorijsko pridelanih ekstraktih škrlatnega ameriškega slamnika. Industrijski
ekstrakt jesenske ţetve je pričakovano vseboval višjo vsebnost skupnih fenolov (0,2584
mg galne kisline/mL) od laboratorijskega ekstrakta, pripravljenega iz sveţega
nadzemnega dela v 70 % etanolu (0,1261 mg galne kisline/mL). Dr. Gosar, ki je
industrijsko pripravil ekstrakta, v svoji disertaciji (2010) piše, da na vsebnost učinkovin,
ekstrahiranih iz rastlin, vplivajo daljši čas ekstrakcije, večja količina topila in manjši
delci. Med ključne procese pri predelavi ameriškega slamnika sodijo kakovost surovine,
hitrost predelave, uporaba topila kot ekstrakcijskega sredstva, čas in metoda
ekstrakcije ter način hranjenja ekstrakta. Mi smo se v laboratoriju seveda ţeleli čim
bolj pribliţati učinkovitosti ekstrakcije, kot jo vršijo pri industrijski pridelavi, vendar
smo uspeli ekstrahirati bistveno manj skupnih fenolov kljub enakemu topilu za
ekstrakcijo. Glavni razlogi za to so razmerje med količino rastlinskih delov in topila (v
laboratoriju 1:2, v industriji 1:1 do 1:2), razlika v velikosti rastlinskih delcev (v
laboratoriju nekoliko večji, kot so običajno v industriji), predvsem pa vpliva način
ločevanja ekstrakta od rastlinskih tropin. Industrijske stiskalnice in centrifuge so
bistveno bolj učinkovite kot laboratorijske centrifuge in ročno stiskanje ekstrakta iz
zmesi.
Naš namen je bil tudi ugotoviti, kako na vsebnost fenolov vplivajo deli rastlin, uporabljeni
za ekstrakcijo. Po pregledu literature smo predvidevali, da bodo več skupnih fenolov
vsebovali vzorci škrlatnega ameriškega slamnika, ki so bili pripravljeni iz korenin rastlin.
Da vsebujejo korenine škrlatnega ameriškega slamnika več učinkovin od nadzemnega dela
rastline, je ugotovil Li s sod. (2012).
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Nekateri navajajo, da ni statistično značilne povezave med koncentracijo alkilamidov ali
cikorne kisline med tistimi v koreninah oz. nadzemnem delu rastline (Qu s sod, 2005).
Gosar (2010) pa piše o tem, da v zrelih rastlinah vsebujejo cvetovi in listi okoli 35 %,
korenine 20 %, stebla pa le 10 % skupne vsebnosti cikorne kisline.
Pri raziskovanju vsebnosti skupnih fenolov v različnih delih rastlin smo ugotovili, da je v
ekstraktih sveţih korenin največ skupnih fenolov (0,1599 mg galne kisline/mL). Pri
zamrznjenemu nadzemnemu delu in koreninah praktično ni bilo razlik v vsebnosti skupnih
fenolov. V ekstraktih zamrznjenega nadzemnega dela smo izmerili 0,1106 mg galne
kisline/mL pri ekstraktu zamrznjenih korenin pa 0,1103 mg galne kisline/mL. Ko smo
primerjali vsebnost skupnih fenolov izraţenih v mg galne kisline/g suhe snovi rastlin, je
imel zopet največjo vsebnost ekstrakt sveţih korenin. Precej večje razlike so se
pojavile pri zamrznjenih vzorcih. Ekstrakti zamrznjenih korenin je vseboval 0,8238 mg
galne kisline/g suhe snovi, vzorec zamrznjenih nadzemnih delov pa 0,6743 mg galne
kisline/g suhe snovi. Vzorci so torej potrdili našo hipotezo. Ekstrakti korenin so
vsebovali več skupnih fenolov od ekstraktov nadzemnega dela.
Določali smo tudi vpliv načina shranjevanja rastlinskih delov za ekstrakcijo na vsebnost
skupnih fenolov v ekstraktih škrlatnega ameriškega slamnika. Sveţi vzorci so pokazali
višjo vsebnost skupnih fenolov od zamrznjenih, česar nismo pričakovali. Predvidevali
smo, da bodo celične stene rastlinskih celic popokale in se bodo snovi laţje ekstrahirale
iz rastline. Lin s sod. (2011) je pri svoji raziskavi ugotovil podobno. Največjo vsebnost
skupnih fenolov je ohranil liofiliziran rastlinski material, zaprt v aluminijasto folijo in
shranjen pri 10-20 °C v prostoru s 40-60 % relativne vlaţnosti brez osvetlitve.
Skupni fenoli, izraţeni v mg galne kisline/mL ekstrakta, so bili višji pri ekstraktih iz
rastlin, ki pred ekstrakcijo niso bile zamrznjene. Ko pa smo izrazili vpliv načina
shranjevanja rastlinskih delov v mg galne kisline na g suhe snovi rastline, je nadzemni
zamrznjen del vseboval 0,6743 mg galne kisline/g suhe snovi rastline, ekstrakt iz
sveţega nadzemnega dela pa 0,6243 mg galne kisline/g suhe snovi rastline. Pri koreninah
je rezultat ostal podoben. Sveţe korenine so vsebovale več mg galne kisline/g suhe snovi
rastline.
Različne ekstrakte škrlatnega ameriškega slamnika smo nato uporabili za preverjanje
vplivov ekstrahiranih učinkovin na tvorbo TNF-α ob pomoči mononuklearnih celic
periferne krvi v RPMI gojišču.
Dejavnik tumorske nekroze α (v nadaljevanju: TNF-α) je citokin, ki ga izločajo monociti,
makrofagi, nevtrofilci, T-limfociti, epitelijske celice idr.. Regulira biološke procese, kot
so imunski sistem, metabolizem in med drugim tudi diferenciacijo celic (Kumar s sod.,
2012).
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Vse rastline iz rodu Echinacea dokazano ne delujejo imunostimulatorno. Echinacea
angustifolia DC (v nadaljevanju: E. angustifolia), Echinacea pallida (Nutt.) (v
nadaljevanju: E. pallida) in Echinacea purpurea (L.) Moench (v nadaljevanju: E. purpurea)
so najpomembnejše vrste omenjenega rodu. Vsi ekstrakti teh rastlin vsebujejo
vodotopne polisaharide, alkilamide, ehinakozid, cikorno in kaftarno kislino, ki so prisotni
v vseh delih rastline. Pomembno je, da v vseh rastlinskih delih niso zastopani v enakem
razmerju (Shah s sod., 2007). Li s sod. (2012) poudarja, da ekstrakti korenin vsebujejo
višje koncentracije učinkovin.
Raziskano je, da se je v miših, ki so bile zdravljene s koreninskimi ekstrakti škrlatnega
ameriškega slamnika, tvorilo več naravnih celic ubijalk in monocitov. Ekstrakt sveţih
rastlin lahko stimulira monocite, da tvorijo IL-1, TNF-α in IL-6 (Lewis, 2003).

E. purpurea ima mešanico različnih snovi, ki so drugačne od ostalih vrst rodu Echinacea.
E. purpurea ima manj ehinakozida, ima več cikorne kisline, največ pa je prisotna kaftarna
kislina. Dokazano je, da ta vpliva na imunski sistem bolj kot ehinakozid. Snovi v E.
angustifolia in E. pallida imajo močan vpliv na T-limfocite, vendar pa pri njiju cikorna
kislina nima tega učinka (Zhai, 2008). Isti avtor je pri E. pallida, E. purpurea in E.
angustifolia dokazal statističen porast interferona γ. Hkrati je bila produkcija TNF-α in
IL-1ß zavirana. Raziskave so nepričakovano pokazale, da E. purpurea manj vpliva na
tvorbo citokinov (TH2, TH1) kot ostali dve vrsti, kljub temu, da ima višjo vsebnost
cikorne kisline, za katero pa so dokazali višji imunomodulatoren učinek od ehinakozida.
Avtor pravi, da raziskavi navkljub ne more z gotovostjo potrditi, katera učinkovina je
glavna pospeševalka tvorbe citokinov.

Rininger s sod. (2000) ugotavlja, da imajo tako nadzemni del rastline kot korenine
škrlatnega ameriškega slamnika makrofagno aktivnost, medtem ko so pri E. angustifolia
odkrili imunostimulatoren učinek. Odkrili so, da sveţi ekstrakti škrlatnega ameriškega
slamnika z vsebujočimi polisaharidi in fenolnimi spojinami ne vplivajo na aktivacijo
makrofagov. Avtor tudi poudarja ugotovitve drugih, da je sveţ ekstrakt slamnika pri
koncentracijah, izraţenih v ng, aktivnejši pri stimulaciji sinteze citokinov, kot LPS.
Omenjena raziskava je v nasprotju z lastno raziskavo Riningerja s sod. (2000), pri kateri
so ugotovili občutno manjšo tvorbo citokinov pri ekstraktih škrlatnega ameriškega
slamnika v primerjavi z LPS. Prav tako so raziskali, da je bilo največje sproščanje TNF-α
po tridesetih urah. Po dveh dnevih se je sproščanje TNF-α zmanjšalo (Rininger s sod.,
2000).
Pri naši raziskavi v supernatantih kultur mononuklearnih celic periferne venske krvi (v
nadaljevanju: PBMC), na katere so vplivale učinkovine iz ekstrakta korenin in
nadzemnega dela škrlatnega ameriškega slamnika, pri tvorbi TNF-α pri ekstraktu iz
korenin ni bilo višje vrednosti od nadzemnega dela, kljub temu, da so ekstrakti korenin
vsebovali več skupnih fenolov kot ekstrakti nadzemnega dela.
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Od laboratorijsko pripravljenih ekstraktih so najvišjo koncentracijo TNF-α, ki so jo
tvorile PBMC, stimulirale učinkovine ekstrakta nadzemnega sveţega dela rastline (12,01
pg/mL), za katerega smo v predhodnih analizah ugotovili niţjo vsebnost skupnih fenolov v
primerjavi z ekstraktom sveţih korenin. Izstopa ekstrakt istega dela rastline, ki je bil
zamrznjen (6,50 pg/mL). Učinkovine le-tega so hkrati tudi najmanj stimulirale PBMC k
tvorbi TNF-α. Zamrzovanje je torej negativno vplivalo na učinkovine ameriškega
slamnika. Primerjava vpliva ekstraktov sveţih zamrznjenih korenin na tvorbo TNF-α ne
moremo vključiti v razpravo, saj rezultati ponovitev pri ekstraktih zamrznjenih korenin
preveč odstopajo in povprečna vrednost koncentracije TNF-α ni zanesljiva. Analizo bi
bilo potrebno ponoviti.
Thomsen (2012) ugotavlja, da je koncentracija skupnih fenolov E. purpurea najvišja
spomladi, najniţja pa jeseni. Grašičeva (2008) navaja, da ekstrakt poletne ţetve
škrlatnega ameriškega slamnika bolj stimulira celice za produkcijo TNF-α kot ekstrakt
jesenske ţetve. Če primerjamo industrijsko pridelana ekstrakta škrlatnega ameriškega
slamnika poletne in jesenske ţetve v naši raziskavi pa ugotovimo, da so naši rezultati
drugačni. Višjo koncentracijo citokina je namreč stimuliral ekstrakt, pripravljen jeseni
(14,37 pg/mL). Pri ugotavljanju skupnih fenolov smo pri tem vzorcu ugotovili najvišjo
koncentracijo le-teh.
Nekateri avtorji (Chicca s sod., 2009) ugotavljajo, da tako ekstrakt rastline vrste
Echinacea purpurea (L.) Moench in Echinacea angustifolia DC močno vplivata na tvorbo
citokina IL-10, medtem ko je tvorba TNF-α zavirana.
Gertsch s sod. (2004) pravi, da ekstrakt škrlatnega ameriškega slamnika (Echinaforce)
spodbuja tvorbo mRNK, ki nosi zapis za TNF-α, medtem ko se sam protein ne tvori.
Pomembna je tudi ugotovitev, da so alkilamidi najverjetneje glavne imunomodulatorne
učinkovine ameriškega slamnika. Ugotavljali so, katere celice so odgovorne za učinek na
TNF-α, monociti ali levkociti. Raziskava je pokazala močnejši vpliv monocitov, zato bi bilo
dobro raziskave opravljati z njihovo prisotnostjo.
Gertsch (2004) med drugim tudi trdi, da nekateri alkilamidi pospešujejo tvorbo mRNK
za TNF-α. Cikorna in klorogena kislina nista vplivali na produkcijo imunomodulatornih
citokinov. Tsai (2012) pa izpostavlja, da ima cikorna kislina močan inhibicijski učinek
proti rakavim celicam, ob prisotnosti katerih je bil testiran ekstrakt rastlin vrste
Echinacea purpurea (L.) Moench.
Pri naši analizi smo z naraščanjem masne koncentracije galne kisline v različnih
ekstraktih škrlatnega ameriškega slamnika pričakovali sorazmerno naraščanje
koncentracije TNF-α v supernatantih PBMC. Ugotovili pa smo, da ni logične povezave
med merjenima parametroma.
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Pri najniţji koncentraciji galne kisline, t. j. 0,1106 mg galne kisline/mL ekstrakta, smo
sicer res izmerili najniţjo vsebnost citokina (6,50 pg/mL ekstrakta) in tudi pri najvišji
koncentraciji galne kisline, t. j. 0,2584 mg galne kisline/mL, smo izmerili najvišjo
vsebnost TNF-α (14,37 pg/mL). V nelogičnem razmerju pa so vmesne koncentracije
citokina v supernatantih PBMC.
Nikakršne povezave ni med laboratorijsko pridelanimi ekstrakti z naraščajočo
koncentracijo galne kisline. Laboratorijsko pridelan ekstrakt zamrznjenih korenin je pri
koncentraciji 0,1106 mg galne kisline/mL pokazal precej niţji spodbujevalni učinek na
PBMC, da tvorijo TNF-α (6,50 pg/mL). Hkrati je ekstrakt nadzemnega sveţega dela
škrlatnega ameriškega slamnika pri zanemarljivo višji koncentraciji galne kisline (0,1261
mg galne kisline/mL) pokazal skoraj dvakrat višji spodbujevalni učinek na PBMC na
tvorbo omejenega citokina (12,01 pg/mL). Pri višji koncentraciji galne kisline (0,1599 mg
galne kisline/mL) pa smo izmerili celo manjšo količino TNF-α (11,47 pg/mL) kot pri niţji
koncentraciji (0,1261 mg/mL) galne kisline, pri kateri je bila količina TNF-α višja (12,01
pg/mL). Industrijsko pridelani ekstrakti škrlatnega ameriškega slamnika so bili bolj
zanesljivi, saj se je glede na povečanje koncentracije galne kisline tudi povišal
spodbujevalni učinek na PBMC, da so tvorile večje koncentracije TNF-α. Po pregledu
literature tujih avtorjev smo ugotovili, da se tudi njihove ugotovitve zelo razlikujejo.
Nekateri poudarjajo značilno tvorbo TNF-α (Rininger, 2000), drugi to trditev zavračajo
(Zhai, 2008).
Ameriški slamnik kljub dokazani vsebnosti ehinakozida, cikorne in kaftarne kisline ter
alkilamidov, ki so glavne aktivne učinkovine, še ni dovolj raziskan. Ugotovitve avtorjev se
tako razlikujejo, da bi bilo najprej potrebno vpeljati enoten postopek za ekstrakcijo in
nato analizo različnih učinkovin.
Mi smo pri našem raziskovalnem delu ugotovili, da merjenje skupnih fenolov ni dovolj
zanesljiv marker za vpliv ekstraktov na TNF-α, saj nismo dobili rezultatov, ki bi
nakazovali logično in smiselno povezavo med vsebnostjo skupnih fenolov in tvorbo TNF-α.
Avtorji navajajo, da imajo korenine višjo vsebnost učinkovin (Li s sod., 2012), zato bi bilo
pametno, da bi se osredotočili na ta del rastline. Ker različni avtorji drugače
obravnavajo cikorno kislino (Zhai, 2008, zavrača njeno imunostimulativno delovanje;
Gertsch (2004) dokaţe, da nima vpliva na tvorbo citokinov; Tsai (2012) pravi, da ima
cikorna kislina zaviralni učinek na rakave celice), bi bilo potrebno preveriti, v kakšnih
pogojih in na kaj natančno ima cikorna kislina sploh vpliv.
Potrebno je tudi preveriti obstojnost različnih učinkovin v različnih topilih. Mi smo za
izolacijo skupnih fenolov uporabljali 70 % etanol.
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Kreft s sod. (2011) je, na primer, preizkušal metodo za izolacijo polisaharidov v
škrlatnem ameriškem slamniku, pri tem pa uporabljal metanol in natrijev hidroksid ter
tako izpeljal preprosto in zanesljivo metodo za določanje polisaharidov v rastlini. Pri
analizi alkilamidov uporabljajo, recimo, ekstrakcijo z dietiletrom-n-heksanom (Goey s
sod., 2012).
Pri škrlatnem ameriškem slamniku raziskovalci preverjajo različne učinkovine. Mi smo
določali skupne fenole, Kreft s sod. (2011) je določal vsebnost polisaharidov, Gertsch
(2004) je preverjal alkilamide, Tsai (2012) je analiziral cikorno kislino, … Prihaja do
zmede, saj si ugotovitve avtorjev zaradi meritev različnih učinkovin z različnimi
metodami nasprotujejo.
Nekateri uporabljajo za določanje vsebnosti učinkovin različne vrste kromatografije
(ionsko-izmenjevalno (Barsett s sod., 2012), tekočinsko (Thomsen, 2012), gelsko
(Fonseca s sod., 2012), tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti (Pellati s sod.,
2012)), ne pa spektrofotometrije, kot smo jo uporabili mi in nekateri drugi raziskovalci.
Dobro bi bilo primerjati vpliv različnih metod izolacije na vsebnost učinkovin škrlatnega
ameriškega slamnika in se nato opredeliti za najbolj učinkovito.
Vpliv ekstraktov škrlatnega ameriškega slamnika na tvorbo citokina TNF-α smo tako v
naši raziskavi dokazali. Zanesljiv odgovor na vprašanje, katere učinkovine bi bilo najbolj
smiselno določiti v ekstraktih, da bi lahko na osnovi vsebnosti teh učinkovin neposredno
sklepali na imunomodulatorni vpliv ekstraktov, pa ostaja zaenkrat še nepojasnjen.
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8

ZAKLJUČEK

V naši raziskovalni nalogi smo se odločili preveriti, kako učinkovine iz različno
pripravljenih ekstraktov škrlatnega ameriškega slamnika (Echinacea purpurea (L.)
Moench) vplivajo na tvorbo enega od citokinov, na t. i. dejavnik tumorske nekroze α
(TNF-α). V ekstraktih smo spektrofotometrično določali vsebnost skupnih fenolov
(izraţenih kot mg galne kisline/mL), kamor sodijo tudi derivati kavne kisline, ki jih
ameriški slamnik vsebuje. Posebej nas je zanimalo, ali obstaja logična povezava med
vsebnostjo skupnih fenolov v ekstraktih in tvorbo TNF-α. Kot testno kulturo smo
uporabili mononuklearne celice periferne krvi (v nadaljevanju: PBMC), koncentracijo
TNF-α v supernatantih pa določili s testom ELISA.
Ključne ugotovitve našega raziskovalnega dela so sledeče:
a)

Koncentracija skupnih fenolov je bila višja v ekstraktih, pripravljenih s pomočjo
70 % etanola, kot v ekstraktih, pripravljenih v 20 % etanolu. Ekstrakt sveţega
nadzemnega dela rastlin je, denimo, vseboval 0,1143 mg galne kisline/mL, ekstrakt
sveţih korenin 0,1513 mg galne kisline/mL in ekstrakt zamrznjenih korenin
škrlatnega ameriškega slamnika 1,048 mg galne kisline/mL.

b) Vsebnost skupnih fenolov je bila višja pri ekstraktu iz rastlin, požetih jeseni
(0,2584 mg galne kisline/mL), kot v ekstraktu iz rastlin, požetih poleti (0,2269 mg
galne kisline/mL).
c) Industrijski ekstrakt iz nadzemnih delov jesenske žetve je vseboval več skupnih
fenolov (0,2584 mg galne kisline/mL) od laboratorijsko pridobljenega ekstrakta
nadzemnih delov jesenske žetve (0,1261 mg galne kisline/mL).
d) Pri raziskovanju vsebnosti skupnih fenolov v različnih delih rastlin smo ugotovili,
da je bilo v ekstraktih svežih korenin največ skupnih fenolov (0,1599 mg galne
kisline/mL).
e) Vsebnost skupnih fenolov, izraženih v mg galne kisline/mL ekstrakta, je bila
višja pri ekstraktih iz rastlin, ki pred ekstrakcijo niso bile zamrznjene. Ekstrakt
sveţih korenin je vseboval 0,1599 mg galne kisline/mL, ekstrakt zamrznjenih korenin
pa 0,1103 mg galne kisline/mL.
f) Vsi

pripravljeni

ekstrakti

so

spodbudili

PBMC

k

tvorbi

citokina

TNF-α.

Učinkovine industrijsko pripravljenega ekstrakta jesenske ţetve so spodbudile PBMC
k tvorbi 14,37 pg TNF-α/mL, učinkovine industrijsko pripravljenega ekstrakta
poletne ţetve pa k tvorbi 12,00 pg TNF-α/mL.
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g) Od laboratorijsko pripravljenih ekstraktov je imel najmočnejši spodbujevalni
učinek na celično kulturo ekstrakt svežega nadzemnega dela, celice so tvorile
12,01 pg TNF-α/mL. Sledi ekstrakt sveţih korenin (11,47 pg TNF-α/mL) in ekstrakt
zamrznjenega nadzemnega dela (6,50 pg TNF-α/mL).
h) Vsebnost skupnih fenolov in koncentracija TNF-α nista smiselno in logično
povezani med seboj. Pri najniţji vsebnosti skupnih fenolov (0,1106 mg galne
kisline/mL) smo sicer res izmerili najniţjo koncentracijo TNF-α (6,50 pg/mL), in pri
najvišji vsebnosti skupnih fenolov (0,2584 mg galne kisline/mL) smo izmerili največ
TNF-α (14,37 pg/mL). Pri ostalih (vmesnih) koncentracijah galne kisline pa se pojavijo
nepričakovane vrednosti. Primer: pri koncentraciji galne kisline 0,1599 mg/mL smo
izmerili koncentracijo 11,47 pg TNF-α/mL, pri niţji koncentraciji galne kisline 0,1261
mg/mL pa več, 12,01 pg TNF-α/mL. Pri ekstraktih, v katerih se pojavlja zelo velika
razlika v vsebnosti skupnih fenolov (recimo 0,1261 mg galne kisline/mL in 0, 2269 mg
galne kisline/mL, pri čemer je druga vrednost za 80 % večja od prej omenjene), pa
razlik v koncentraciji TNF-α praktično ni bilo (12,01 pg TNF-α/mL in 12,00 pg TNFα/mL).
Z našo raziskavo smo dokazali, da ekstrakti nadzemnih delov in korenin škrlatnega
ameriškega slamnika, pripravljeni v 70 % etanolu, dejansko spodbujajo tvorbo
citokina TNF-α. Zgolj na osnovi vsebnosti skupnih fenolov pa nikakor ne moremo
sklepati, kako bo posamezen ekstrakt na tvorbo TNF-α učinkoval.
V ta namen bi bilo smiselno raziskavo razširiti in poleg skupnih fenolov določati vsaj še
vsebnost alkilamidov in polisaharidov. Ob pregledu rezultatov naše in drugih raziskav
postane namreč očitno, da niti koncentracija skupnih fenolov niti koncentracije
posameznih učinkovin (recimo cikorne kisline, ehinakozida, kaftarne kisline…) same po
sebi ne povedo dovolj o pričakovanem učinku ekstraktov na tvorbo citokina TNF-α.
Nujno bi bilo potrebno poenotiti metode določanja vsebnosti omenjenih treh skupin
učinkovin ter poenotiti tudi postopek preizkušanja vpliva ekstraktov na tvorbo TNFα. Le tako bodo rezultati raziskav različnih avtorjev tudi v resnici primerljivi med seboj.
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