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САЖЕТАК 

 

 

У овом раду је анализирана антиоксидативна активност екстраката четири врсте 

рода Peucedanum L. (фам. Apiaceae): Peucedanum officinale L., Peucedanum longifolium W. 

et K., Peucedanum aegopodioides (Boiss.) Vand. и Peucedanum alsaticum L. Биљни материјал 

је екстрахован метанолом, ацетоном, етил-ацетатом, док су водени екстракти 

лиофолизирани. DPPH и ABTS тест, као и укупни садржај фенола 

(спектрофотометријском методом по Folin-Ciocalteau) и флавоноида (коришћењем UV 

спектрофотометрије), су коришћени за одређивање антиоксидативне активности. Водени 

екстракти су се показали као јако добри антиоксиданси (DPPH тест), затим метанолни и 

ацетонски екстракти (ABTS тест), док се показало да етил-ацетатни екстракти врло слабо 

отклањају слободне радикале. Резултати су показали највећу заступљеност полифенола у 

ацетонским, а најнижу у етил-ацетатним екстрактима. Што се тиче садржаја флавоноида, 

највеће количине су забележене у етил-ацетатним и ацетонским екстрактима, а за њима 

иду метанолни и водени, који су показали најмање количине флавоноида. Добијени 

резултати антиоксидативне активности су упоређени са познатим антиоксидансима БХА и 

витамином Ц. 

Екстракти Peucedanum officinale L. су показали најбољу антиоксидативну 

активност. 

 

Кључне речи: антиоксидативна активност, Peucedanum, DPPH, ABTS, феноли, 

флавоноиди. 
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ABSTRACT 

 

In this work the antioxidant activity of extracts of four species from Peucedanum genus 

(fam. Apiaceae ) was analyzed: Peucedanum officinale L., Peucedanum longifolium W. et K., 

Peucedanum aegopodioides (Boiss.) Vand. and Peucedanum alsaticum L. Herbal samples, were 

extracted with methanol, acetone and ethil-acetate, while aqueous extracts were dried by freeze-

dryer. DPPH and ABTS assay, and total phenol (using spectrophotometric method of Folin-

Ciocalteau) and flavonoid content (using UV spectrophotometry), were used for antioxidant 

activity determination. The aqueous extracts were proved to be a very good antioxidant (DPPH 

test), then the acetone and the methanol extracts (ABTS assay), while it was shown that the 

ethyl-acetate extracts very poorly eliminate free radicals. The results showed the largest 

concentration of polyphenols in acetone, and the lowest in the ethyl-acetate extracts. As for the 

content of flavonoid, the greatest quantities were observed in ethyl-acetate and acetone extracts, 

and for they are going to the methanol and water, which showed at least the amount of the 

flavonoid. The results of antioxidant activities were compared with known antioxidants BHA 

and vitamin C.  

Peucedanum officinale L. extracts showed the best antioxidant activity. 

Key words: antioxidant activity, Peucedanum, DPPH, ABTS, phenols, flavonoids. 
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11..   УУВВООДД   

 

 

Шаргарепа, целер, першун, мирођија, ким, селен... биљке са којима се свакодневно 

сусрећемо, и које радо користимо у исхрани, као зачине у кулинарству али и као лек 'из 

природе' за многе болести од давнина. Ове биљке, које имају карактеристичну арому и 

укус, мноштво хранљивих, ароматичних и лековитих једињења у својим плодовима, 

листовима, корену... припадају истој групи биљака – фамилији Apiaceae Lindl. Ранији 

назив ове породице, по коме су и данас познате, је Umbelliferae Juss. (штитоноше или 

штитаре) и најбоље одговара опису њихове препознатљиве карактеристике – штитасте 

цвасти. Поред оних лековитих, познате су и неке врсте ове фамилије, које су се због 

својих токсичних једињења користиле као 'магијско биље' или средство за усмрћивање 

(нпр. Conium maculatum – кукута, коришћена за убиство Сократа; такође је била и 

омиљена биљка средњевековних вештица), па се данас скоро и не употребљавају у 

научној медицини. 

Због савременог, убрзаног и стресног начина живота, разних физичких и 

психолошких проблема, штетних утицаја из спољне околине, загађености ваздуха и све 

више третирања хране хемијом, људски организам свакодневно доживљава стрес, што 

резултира повећаном производњом штетних материја у телу (слободних радикала), и на 

крају неком болешћу. Људско тело има природну одбрану – антиоксидансе, које 

производи како би се заштитило од слободних радикала, али ни то није довољно уколико 

се слободни радикали нагомилају у организму. Зато је потребно унети додатне количине 

антиоксиданса у организам, како би се спречиле болести. У данашње време, највећи број 

антиоксиданаса се производи у виду синтетичких лекова (Ramamoorthy и Bono, 2007). 

Обзиром да је познато за синтетичке лекове да 'лече једно, а уништавају друго' и да 

негативни ефекти неког синтетичког лека могу бити гори од позитивног ефекта који би 

требало да има, људи све више прибегавају 'народној медицини' и 'природним лековима'. 

Биљке и природни биљни производи су богати извори природних антиоксиданаса. 

Поврће и воће богато је разним витаминима (витамин Ц, А, Е...), и заједно са лековитим 

биљем и фитосупстанцама чине кључне антиоксидансе потребне људском организму за 
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очување здравља и спречавање болести (Sies и сар., 1992; Матејић, 2013). Поред витамина, 

постоје и друге супстанце у биљкама којe су познати као добри антиоксиданси. То су 

флавоноиди (који заједно са фенолима, фенолним киселинама, танинима и лигнинима 

представљају биљне полифеноле), и њихова антиоксидативна активност је доказана како у 

in vitro, тако и у in vivo условима (Pietta, 1999). 

У сврху проширења досадашњих сазнања о антиоксидативним активностима 

биљних врста фамилије Apiaceae, у овом раду смо испитивали екстракте четири врсте 

рода Peucedanum (Peucedanum officinale L., Peucedanum longifolium W. et K., Peucedanum 

aegopodioides (Boiss.) Vand. и Peucedanum alsaticum L.).  

Циљ рада је: in vitro одређивање антиоксидативне активности екстраката (DPPH и 

ABTS-тест) и одређивање укупних флавоноида, коришћењем UV спектрофотометрије, као 

и одређивање укупних полифенола, спектрофотометријском методом по Folin-Ciocalteau. 

Добијени резултати антиоксидативне активности су упоређени са познатим 

антиоксидансима БХА и витамином Ц. 
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1.1. Опште карактеристике фамилије Apiaceae 

 

Фамилија Apiaceae Lindl.(ordo Apiales), представља једну од већих породица 

цветница, јер обухвата око 300 родова са 2.500 – 3.000 врста. Скоро космополитског 

распрострањења, припадници ове фамилије се најчешће могу наћи у земљама са умереном 

и суптропском климом северне хемисфере. Флора Балканског полуострва укључује 82 

рода и 334 врсте ове фамилије, од којих су 49 врста искључиво балкански ендемити 

(Татић, 2002). У Србији је фамилија Apiaceae присутна са 53 рода и 138 врста (Николић, 

1973). 

Крајем XVI века, италијански ботаничар Андреа Цесалпини, издваја ову фамилију 

као једну природну целину иако обухвата велики број врста, a 1672.год. излази и прва 

систематска студија биљака, и то баш за ову групу биљака, коју је објавио Роберт 

Морисон. Многи ботаничари су се суочили са потешкоћом разликовања фамилије 

Apiaceae и фамилије Araliaceae услед многих сличности у цветним и вегетативним 

функцијама. Ограничено старим системом Друда 

(1898), подфамилија Hydrocotiloideae је 

представљала велику препреку за решавање 

филогеније реда Apiales. Напретком науке и 

технологије, омогућене су боље анализе, тако да 

се филогенетским анализама, молекуларним 

приступом, и проучавањем ДНК секвенци дошло 

до неких нових закључака, као нпр. да је 

фамилија Apiaceae монофилетска, иако је 

доказано да је подфамилија Hydrocotiloideae 

полифилетска (Plunkett, Soltis, Soltis, 1996; 

Plunkett, Chandler, 2004). Према новијим 

истраживањима, проучавањем пластидних 

секвенци, закључено је да подфамилија 

Hydrocotiloideae не припада фамилији Apiaceae, већ ипак фамилији Araliaceae (Plunkett, 

Nicolas, 2009), како и стоји у APG III (Angiosperm Philogeny Group) систему класификације 

(APG, 2009; Stevens, 2001) (Слика 1.1). Упркос овом значајном помаку, остаје низ 

Слика 1.1.  Класификација реда Apiales (APGIII) 

 

http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/ 
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недоумица које треба решити на филогенетском и таксономском нивоу, како би фамилија 

Apiaceae добила бољу класификацију. 

Припадници фамилије Apiaceae су једногодишње, двогодишње или вишегодишње 

биљке. У фамилији преовлађују зељасте биљке, ређе дрвенасте или лијане (Друса), али су 

широко распрострањене и коровске биљке. Стабљика је шупља и жлебовита док је 

подземно стабло у форми шупљег ризома и хипокотилске булбиле (Татић, 2002). Крупни, 

наизменично распоређени листови, ређе наспрамни. Лиска  различито дељена (најчешће 

перасто), ретко цела (Eryngium, Bupleurum) или усечена, при основи прелази у лисни 

рукавац који обухвата стабљику. 

Ситни цветови, актиноморфни (понекад 

периферни зигоморфни) и двополни, груписани 

у штитасту цваст. Понекад је то прости штит, па 

задобија облик главице, али најчешће је 

сложени штит, где бочне гране првог реда нису 

цветови, већ прости штитови (Матејић, 2013). 

Уколико се у основи сложеног штита развију 

брактеје, онда образују инволукрум, а уколико 

се развију у основи простог – инволуцелум 

(Слика 1.2 Б). 

Чашица се састоји из 5 листића и 

углавном је ситна, слабо развијена или 

неприметна, док је круница са својих 5 листића 

углавном врховима повијена према центру 

цвета. Крунични листићи су углавном беле или 

жуте боје, али се могу наћи и рози и љубичасти. Цветови имају 5 прашника и синкарпан 

тучак, који се састоји из два оплодна листића. Плодник је подцветан, најчећше двоок, и у 

сваком окцу се налази по један семени заметак. Често се могу наћи нектарије на плоднику, 

у облику меснатог јастучића (discus) или у виду проширења (stylopodium). Два стубића, 

често лепљивих жигова, при основи су срасли у скоро лоптасту творевину (Слика 1.2 В). 

Слика 1.2. фамилија Apiaceae: 

А – плод; Б – цваст;  

В – цвет и цветна формула 

* K5C5A5G 2) 

Б 

 А 

   В 

зрак 
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Плод је шизокарпијум и распада се у два плодића (мерикарпа), који висе на 

кончастом израштају (карпофору). Сваки, од та два плодића, на својој површини има 5 

главних ребара (три дорзална и два бочна), и 4 споредна (Слика 1.2 А). Између главних 

ребара се налазе бразде (Valecullae), а испод ребара и бразди се налазе уљани ходници – 

vitatae valecullares и vitatae jugales (Татић, 2002). Зато се, тек када се смрве делови ових 

биљака, осећа њихов карактеристичан мирис. Већина припадника ове фамилије садржи 

активне супстанце: етарска уља, кумарине и фурокумарине. 

 

 

1.1.1. Опште карактеристике испитиваних биљака 

 

 

Род Peucedanum L. - сиљевине 

 

Peucedanum L. (Apiaceae, subfam. Apoideae) је велики, врло хетероген и 

полифилетски род, који обухвата око 120 врста распрострањених у Евроазији и Африци, 

док у Србији расте 14 врста (Николић, 1973). Врсте које спадају у овај род су двогодишње 

или вишегодишње биљке, богате фуранокумаринима и пиранокумаринима. Из разлога 

што су нека од ових једињења показала антимикробну, цитотоксичну и 

антипролиферативну активност (Schillaci, 2003; Матејић, 2013), врсте рода Peucedanum се 

могу сматрати корисним за човека. 

Карактеристично за врсте овог рода су трочлани листови (више пута дељени) или 

перасто дељени. Присутан корен или ризом (понекад репасто задебљан). Брактеје 

необавезне. Чашица се састоји од 5 листића (у облику зубаца). Круницу чине бели, жути, 

зеленкасти или црвенкасти листићи. Стубићи су најчешће савијени и мали. Плод је 

дорзовентрално спљоштен, широког обода, елипсоидан или округао са браздама које 

имају 1-3 канала, док на вентралној страни има 2-6 канала (Николић, 1973). 

 

 



14 

 

1.1.1.1 Peucedanum officinale L. (= Selinum peucedanum Web.) – сиљевина, девесиље 

 

Сиљевина (Слика 1.1.1) је вишегодишња, 

зељаста биљка. Ризом је ваљкасто вретенаст, смеђе 

боје. Стабљика је усправна, висине од 60 до 200 цм, 

зелене боје, округла, уздужно браздаста и грана се у 

горњем делу. На надземном делу корена, на дугачким 

дршкама, се налазе листови, узани, са издуженим 

рукавцем и 4-6 пута тројно перасто раздељени. 

Ланцетасти режњеви, издужено зашиљени на врху, (5-

10 цм дужине и 1.5-2.5 мм ширине), са једним 

средњим и два бочна нерва. Горњи листови су мањи и 

са узаним рукавцем. Цваст је штитаста, велика, са 10-

40 скоро једнаких зракова. Мањи штитови имају већи 

број цветова и на дужим су дршкама. Одсуство инволукрума, док је инволуцелум 

састављен од већег броја кончастих листића. Крунични листићи су широко јајастог 

облика, бело/бледо-жуте боје. Плод је елипсоидан дужине 5-10 мм и ширине 3.5-5.5 мм, са 

широким ребрима. На површини плода бразде са по једним каналом са етарским уљем, 

док су на вентралној страни два канала (Матејић, 2013). 

Станиште 

Природно станиште ове врсте је поред путева, на рубовима шума, ливадама, 

пашњацима, пропланцима, сувим падинама и шикарама (Слика 1.1.2). Распрострањена је 

у Европи (Мађарска, Румунија, Словачка ( , 2007)) западној Азији, а чини и 

понтско-медитерански (средњеевропски) флорни елемент. У Србији се може наћи на 

следећим локацијама: Ниш (околина), Велики Крш (Бор), Крагујевац (околина), Златибор; 

Војводина – Срем, Фрушка гора (Николић, 1973). 

Подврста (Peucedanum officinale L. subsp. officinale) је заштићена на целој 

територији Републике Србије (одређено Правилником о проглашењу и заштити строго 

заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива) (Правилник РС, 

2010). 

Слика 1.1.1. Peucedanum officinale L. 
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Употреба 

У медицини се некада доста употребљавао згуснути сок ове биљке против 

епилепсије, хипохондрије, парализе, против катара плућа и грчева у материци (Петровћ, 

1883; Сарић, 1989; Матејић, 2013). Постоји могућност коришћења ове биљке у терапијске 

сврхе, обзиром да је њена антиинфламаторна активност показана (Sevastre и сар., 2007; 

Матејић, 2013). 

 

1.1.1.2 Peucedanum longifolium W. et K. – дуголисна сиљевина 

 

Дуголисна сиљевина је вишегодишња зељаста биљка. Ризом је задебљао, са 

кончастим остацима на горњем делу. Усправна стабљика, висине и до 2 м ( , 

2007), танко избраздана, гола, обрасла листовима и у доњем делу разграната. Доњи 

листови су на дршкама, са узаним рукавцима, 4-6 пута на три дела издељени, троугласти, 

крупни, око 40 цм дугачки и при врху стабљике су редуцирани у цилиндричан рукавац. 

Скоро кончасти режњеви, крупни (3-7 цм дугачки и до 1 мм широки) и издужено 

зашиљени. Цваст од великог броја цветова у штиту, са по 15-30 зракова различите дужине. 

Инволукрум одсуствује или га чине 1-2 линеарна листића, док инволуцелум чине већи 

број кончастих листића. Чашични зупци мали, док су крунични дужине око 1 мм, јајасто-

Слика 1.1.2. Peucedanum officinale L. (станиште) 
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округли, жуте боје (Слика 1.1.3). Плод је елипсоидан или јајаст (7-9 мм дужине и 4-4.5 мм 

ширине) и налази се на дужој или краћој дршци. Бразде имају по 1 канал са етарским 

уљем, на вентралној страни присутна 2 канала (Матејић, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станиште 

Распрострањен је по кречњачким стенама 

северног дела Балканског полуострва (Румунија) 

(Слика 1.1.4); у Србији се може наћи на Сувој 

планини, Плешу, Ртњу и Лесковику, Пироту (Ракош, 

Бабушница), Књажевцу (Уљ камен), Краљеву 

(Метикош), Златибору, као и у Ђердапској клисури 

(Голубачки град, Песача, Мироч – Штрбац) (Матејић, 

2013). Налази се на црвеној листи заштићених врста 

флоре и фауне Републике Српске (Црвена листа РС, 

2012). 

 

 

Употреба 

За сада нема забележене употребне вредности. 

Слика 1.1.3. Peucedanum longifolium W. et K. 

Слика 1.1.4. Peucedanum longifolium W. et K. 
(Черна планина - Румунија) 
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1.1.1.3 Peucedanum aegopodioides (Boiss.) Vand. 

(Syn. Peucedanum serbicum Petrović) 

 

Ова врста је вишегодишња биљка. Ризом је дебео и 

дугачак. Стабљика је усправна, шупља, избраздана и 

разграната. Листови су два пута троструко перасто дељени са 

режњевима на дугим дршкама, крупним, зупчасти по ободима 

али зашиљени на врху. Средњи листови се налазе на краћој 

дршци; њихови режњеви су објајасто клинасти или дугуљасти, 

са целим ободом или крупно назубљеним (Слика 1.1.5 А). 

Доњи листови на дугим дршкама. Режњеви доњих листова су 

јајасти, при дну заокружени а по ободу оштро тестерасти, на 

дршкама. Штитаста цваст са 10-25 зракова различитих дужина, 

са маљама на себи (Слика 1.1.5 Б). Инволукрум сачињен од 3-

6 зашиљених, ланцетастих листића, док инволуцелум чини 

већи број линеарних шиљатих листића. Крунични листићи 

беле или ружичасте боје; чашични веома ситни. Плод је 

широко дугуљаст или елиптичан, на врху заокружен а при дну 

срцаст. По ободу има крила која су величине скоро ширине 

плода. Бразде имају по један канал са етарским уљем, док се 

на вентралној страни налазе 2 канала. (Николић, 1973). Ова 

биљка цвета у периоду од јула до септембра, и пчелама даје 

нектар. Размножава се семеном (Умељић, 2002). 

 

Станиште 

Природно станиште ове врсте је у планинским пределима који су обрасли шумом, 

нарочито покрај потока и река, у заједници Fagetum montanum serbicum и другим. 

Распростире се у источном делу Балканског полуострва, а у Србији се може наћи на 

следећим локацијама: Стара планина, Сува планина, Пирот, Јелашница, Острозуб, Врање, 

Гледићке планине, Пожега и Жљеб (Косово) (Николић, 1973). 

 

Слика 1.1.5. Peucedanum 

aegopodioides (Boiss.) Vand.  

А – стабљика и лист 

Б - цваст 

 

А 

Б 
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Употреба 

За сада нема забележене употребне вредности. 

 

 

1.1.1.4 Peucedanum alsaticum L. (Petroselinum alsaticum Rchb.) – жућкаста сиљевина 

 

Peucedanum alsaticum L. је вишегодишња зељаста 

биљка. Ризом је задебљао и разгранат са кончастим 

чуперцима. Усправна стабљика, од 30-180 цм висока, 

шупља и избраздана, у горњем делу је ребраста а у 

доњем округла, разграната (понекад од основе), зелене 

или љубичасте боје. Лишће је са зеленим лицем а 

сивозеленим наличјем. Приземни и доњи листови су 

велики и широки, 2-4 пута перасто дељени, на дугим 

дршкама. Режњеви доњих листова су широко јајасти, 

при основи клинасти, усечени перасто или перасто 

дељени, са назубљеним ободом (Слика 1.1.6). Средњи и 

горњи листови су седећи са рукавцем који је издужен, 1-

2 пута перасто дељен док су вршни листови редуковани 

у рукавац. Штитаста цваст у већем броју, са 10-20 

зракова, дужине 1.5-3 мм. Инволукрум и инволуцелум 

су сачињени од 4-8 ланцетастих листића. Чашица са малим, ланцетастим листићима. 

Крунични листићи елиптични и спљоштени, 3-5 мм дуги и 2-3.5 мм широки, бледо жуте 

боје. Плод са крилима ширине 0.5 мм. Плодићи на попречном пресеку елипсоидни. Бразде 

имају по један канал са етарским уљем, а на вентралној страни по два канала (Матејић 

2013). 

 

 

 

Слика 1.1.6. Peucedanum alsaticum L. 



19 

 

Станиште 

Природно станиште ове врсте је на камењарима, литицама, шикарама, обраслим 

падинама, светлим шумама или поред путева (Слика 1.1.7). Распростире се широм 

Европе, а може се наћи и у средњој и јужној Русији, као и на Кавказу, у Сибиру (област 

Алтаја) и припада евроазијском флорном елементу. У Србији се може наћи у Нишу, 

Књажевцу, Зајечару, Врању, Крагујевцу, Београду и Ђердапској клисури, док је у 

Војводини присутна на Фрушкој гори (Николић, 1973). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Употреба 

У народној медицини се сиљевина (и све врсте које припадају овом роду) користи 

као средство за јачање, што и само име говори. Захваљујући етарском уљу (терпени) и 

горчини коју имају, ове врсте појачавају лучење желудачног сока, повећавају апетит, 

олакшавају варење хране – генерално повољно делују на организам (Туцаков, 1986; 

Матејић, 2013). 

 

 

 

 

Слика 1.1.7. Peucedanum alsaticum L. (станиште) 
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1.2. Екстракти 

 

Биљке су живи организми са бројним биохемијским једињењима, међутим нека од 

њих не доприносе деловању. Неке групе супстанци се понашају као баласт, и најчешће то 

буду целулозна влакна из зидова биљних ћелија. Када су у давна времена људи почели да 

припремају кувану храну, родила се идеја да из биљке извуку (исцрпе, екстрахују) само 

активне материје, оне које су лековите, а да уклоне оне које то нису. Усавршавањем идеје 

и технологије се дошло до екстраката – концентрованих приправака биљних дрога, који су 

намењени за фармацеутску, козметичку и прехрамбену индустрију. Разуме се, биљни 

екстракти добијају све већи значај у поменутим областима, нарочито у фармацији, због 

блажег и ефикаснијег синергетског деловања у односу на синтетичке материје.  

Најпре је потребно изабрати биљну дрогу (корен, лист, цвет, плод, семе...). Како би 

се припремила за процес екстракције, биљна дрога се прво мора уситнити до 

конзистенције грубог прашка. Сама припрема се може обавити различитим техникама: 

мацерацијом, дигестијом, перколацијом, екстракцијом суперкритичним флуидима,  

ултразвучном екстракцијом... (Ковачевић, 2004; Матејић, 2013). Потом се бира растварач 

на основу физичко-хемијских својстава активних супстанци (пре свега поларности 

молекула и растварача). Најчешће се користи алкохол (различите концентрације; етанол, 

метанол...), ацетон, етил-ацетат, хексан, глицерол, биљна, минерална или масна уља. На 

пример, уколико је лековита супстанца коју желимо да екстракујемо из биљке изразито 

поларна, одабраће се растварач који је такође поларан (као што су вода или етанол). У 

Табели 1.2.1 приказана је растворљивост биљних метаболита у зависноти који се 

растварач користи. Поред растварача, на процес екстракције утичу како физички (степен 

уситњености материјала, дужина трајања екстракције...), тако и фактори средине 

(температура, вискозитет средине...). Екстракти који се добију, могу бити у течном 

(extractum fluidum), полутечном (extractum spissum) или чврстом (extractum siccum) стању. 

Данас суви екстракти представљају најпопуларнији облик за индустрију, јер се лако пуне 

у капсуле или се таблетирају, и тако бивају популарнији од чајева или тинктура.  

Екстракти лековитог и ароматичног биља садрже највећи део корисних састојака 

биљака у течном облику, и зато су од давнина познати по својим способностима у 
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излечењу, а данас служе као полупроизвод за велики број финалних производа од 

лековитих препарата и прехрамбених производа. 

Фамилија Apiaceae је била предмет многобројних истраживања и испитивања. 

Испитиван је хемијски састав, али и биолошка активност разних екстраката. Према 

фармаколошким истраживањима, показано је да су врсте рода Peucedanum поред етарског 

уља и пеуцеданина, богате кумаринима, и то фуранокумаринима и пиранокумаринима, 

тако да су екстракти показали антимикробну, цитотоксичну и антипролиферативну 

активност (Schillaci, 2003; Матејић, 2013). 

 

Табела 1.2.1. Растворљивост биљних састојака 

 

РАСТВАРАЧ БИЉНИ МЕТАБОЛИТИ 

ВОДА 
Алкалоиди, хетерозиди, танини, протеини, 

шећери, гуме, органске киселине, ензими, 

каротеноиди 

ЕТАНОЛ Алкалоиди, хетерозиди, танини, етарска уља, 

смоле, шећери, органске киселине, каротеноиди 

АЦЕТОН И ЕТАР Алкалоиди, липиди, смоле, воскови 

ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ Алкалоиди, етарско уље, биљни пигменти 

ГЛИЦЕРОЛ Танини, гуме, смоле, скроб 

ХЛОРОФОРМ Алкалоиди, хетерозиди 

 

(преузето са http://supa.pharmacy.bg.ac.rs/302) 
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1.3. Полифеноли 

 

Биљке производе велики број различитих органских једињења, од којих велики део 

не учествује директно у расту и развоју. Продукти секундарног метаболизма, секундарни 

метаболити, су молекули који нису есенцијални за раст и развој организма, али зато имају 

двојаку улогу: адаптивну – омогућавају прилагођавање биљака условима спољашње 

средине, и заштитну – спречавају инфекцију ткива и штите од прекомерног УВ зрачења. 

Овде спадају: алкалоиди, хетерозиди, сапонозиди, танини, терпеноиди и др., а 

најраспрострањенији секундарни метаболити су полифенолна једињења.  

Полифенолна једињења улазе у структуру ћелијског зида биљака, најчешће у виду 

полимера – лигнина, који служе у одбрани од микроорганизама попут механичке баријере. 

Неки од полифенолних једињења имају улогу биљних пигмената, неки штите биљку од 

хербивора и инсеката, а неки су и фитоалексини. 

Јако су разноврсна по хемијској грађи, од простијих као што су фенолне киселине, 

па до врло кондензованих као што су танини. У својој структури садрже бар један 

ароматичан прстен са фенолним језгром као основним конституентом, за који је везана 

једна или више хидроксилних група (Слика 1.3.1). У ову групу спадају различита 

једињења фенолне структуре, која су распрострањена у микроорганизмима, биљкама, 

инсектима, кичмењацима и морским организмима (Матејић, 2013). Најзаступљенија 

фенолна једињења су: прости феноли, фенолне киселине, флавоноиди, изофлавони, 

антоцијани, танини, итд. 

 

 

 

 

 

 

Слика 1.3.1. Фенолна једињења: А – фенол; Б – флороглуцин (танин); В – флавоноид 

А Б В 
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У последње време, ова једињења привлаче доста пажње међу научницима, па су 

предмет бројних истраживања и испитивања. Када је у питању антиоксидативни 

потенцијал биљака, многи научници ту активност (или бар неки њен део) приписују 

управо полифенолним једињењима. Иако се не сматрају увек правим антиоксидантима, 

њихова антиоксидативна активност је доказана у бројним in vitro истраживањима, и 

огледа се: предајом H – атома, директним везивањем ''хватањем'' слободних кисеоникових 

и азотних радикала, хелирањем прооксидативних металних јона (Fe
2+

, Cu
2+

, Zn
2+

 i Mg
2+

), 

активирањем антиоксидацијских ензима и инхибицијом прооксидативних ензима 

(липокисгеназа, NAD(P)H оксидаза, ксантин – оксидаза, ензими цитохрома P-450...) 

(Величковић, 2013). Поред антиоксидативног, најважнија дејства полифенолних једињења 

су и антибактеријско и антивирусно, а такође учествују и у спречавању агрегације 

тромбоцита, променама у метаболизму холестерола, редукцији крвног притиска итд. 

(Lampe, 1999). 

Фамилију Apiaceae карактерише присуство полифенола (фуранокумарина, 

флавона, флавонола, апигенина, кверцетина, кемферола...), и то највише кумарина. 

Присуство фуранокумарина и пиранокумарина је забележено у биљкама рода Peucedanum. 

Фуранокумарини су такође пронађени и у листовима биљака родова Angelica и Seseli, као 

и у семенима 130 врста фамилије, тако да се може рећи да су управо ова једињења 

карактеристична за целу фамилију Apiaceae. Њихова биолошка активност је од великог 

значаја, јер између осталог, играју улогу фитоалексина, па имају антифунгално и 

антибактеријско дејство (Матејић, 2013). 

 

Флавоноиди 

Због многобројних функција у природи, уочљивог изгледа и широке 

распрострањености у биљном свету, флавоноиди су привлачили пажњу истраживача и до 

сада су најбоље проучени секундарни метаболити биљака. Представљају најзаступљенију 

групу фенолних једињења, са преко 3000 различитих флавоноида изолованих из биљака. 

Присутни су у свим органима биљака, најчешће као пигменти и варирају по својој 

обојености, од беле до жуте боје, осим антоцијанидина који су ружичасте и љубичасте (до 

плаве) нијансе. 
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Костанеску је 1985. године изоловао основно 

једињење флавон (лат. flavus – жут), по којем је читава 

група добила име. Термин ''флавоноид'' је предложен 

1952. године, од стране Geisman-а и Hinseinner-а, за све 

биљне пигменте са 15 угљеникових атома у основној  

C6 – C3 – C6 структури, где су два бензенова прстена 

повезана преко C3 јединице (Слика 1.3.2).  

Могу се поделити у три велике групе, на основу структуре (Слика 1.3.3), и то 

посебно на групи коју чине 3C атома, на:  

 Халконе и хидрохалконе 

- линеарна веза C3 ланца 

 

 Аурони 

- формиран петочлани хетероциклус 

 

 Флавоноиди 

- шесточлани хетероциклус 

       

  

На основу степена оксидације централног пиранског прстена, флавоноиди су 

подељени у 12 класа: флавони, изофлавони, флаванони, флавоноли, флаваноли, флавани, 

катехини, антоцијанидини, леукоантоцијанидини, халкони, дихидрохалкони и аурони 

(Матејић, 2013). Несупституисани флавон је безбојна супстанца, али увођењем -OH групе 

на положај 3 (флавонол) добија жуту боју. Положај и број хидроксилних група утиче на 

антиоксидативну активност. Што више -OH група има, то су мање токсични. У природи се 

најчешће налазе у облику гликозида или естара са танинским киселинама. 

Као антиоксиданси реагују отпуштањем водоника, као ''хватачи'' свих типова 

оксидирајућих радикалаи као метал хелатори; такође делују на ензиме а потпомажу и 

деловање витамина Ц, тако да показују антиоксидативне, антиинфламаторне, 

Слика 1.3.2. Основна C6–C3–C6 

структура флавоноида 

Слика 1.3.3. Основна подела 

флавоноида: А – халкони и 

хидрохалкони; Б – аурони и В - 
флавоноиди 

преузето са: http://www.pmf.unsa.ba/ 

 

А 

Б 

В 
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антитуморне, антибактеријске особине, а повољно утичу и на кардио-васкуларни систем. 

У врстама рода Peucedanum су присутни флавони и флавоноли. У листовима ових биљака 

се може наћи апигенин, док су од флавонола најзаступљенији кверцетин и кемферол. 

 

Фенолне киселине 

Фенолне (или фенолкарбонске) киселине су једињења која садрже најмање једну 

карбоксилну и једну фенолну хидроксилну групу. Обухватају две врсте метаболита: 

деривате бензојеве (C6-C1) и циметне (C6-C3) киселине (Слика 1.3.4). Настају из ацетата, 

биосинтетским путем преко шикиминске киселине (као и већина природних фенола). 

 

 

 

 

 

 

 

Растварају се у поларним растварачима и слабо базним растворима. У екстрактима 

дрога се доказују на основу бојених реакција фенолне групе са Fe
+3

, као и на основу 

карактеристичног апсорпционог спектра (Матејић, 2013). 

Углавном се налазе у облику гликозида, естара и етара, само мале количине су 

присутне у слободном облику. Везују се за боју, мирис, нутритивне вредности и 

антиоксидативне особине хране. Сматрају се нетоксичним, тако да се могу наћи и у 

традиционалним биљним лековима; нису есенцијалне за човека, али имају много 

позитивних ефеката на здравље. И код њих антиоксидативна вредност зависи од броја и 

положаја хидроксилне групе (што је више хидроксилних група везано за ароматични 

Слика 1.3.4.  Фенолне киселине 
(Митић, 2011) 
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прстен, то је већа антиоксидативна активност). Према 

Ковачевићу (2004), можда је најзначајније њихово 

инхибиторно дејство на ензим липидну пероксидазу, те 

се управо из тог разлога фенолне киселине могу 

користити као конзерванси, антиинфламаторни агенси и 

као антиоксиданси (Матејић, 2013). Међу биљним 

врстама рода Peucedanum забележено је присуство 

кафене, као и p-кумаринске киселине (Alavi и сар., 2009) (Слика 1.3.5). 

 

Кумарини 

Проучавање кумарина је почело још пре око 200 година, када је 1820.године први 

пут изоловано једињење кумарин, из семена Tonquino beans, из јужноамеричког дрвета 

Dipterix odorata Willd. (Syn. Coumarouna odorata Aube), по којој је и добио име (фр. 

coumarou). Кумарин и његови деривати су широко распрострањени међу биљкама, воћем 

и поврћем. Карактерише га пријатан мирис ванилије, или свеже покошеног сена, зато се и 

користи у прехрамбеној индустрији (заслађивач, додатак храни у комбинацији са 

ванилином...), у козметичкој индустрији (додатак парфемима, дезодорансима, сапунима 

детерџентима...), додатак гуми, бојама и спрејевима за неутрализацију непријатних 

мириса. Горког је укуса, узрокује труљење плода под дејством микроорганизама, и лако се 

раствара у води и алкохолу. Ово једињење показује низ биолошких активности, али је 

његова употреба ограничена, а дозвољена концентрација у намирницама одређена 

законом (Мolnar, 2011). 

Кумарини имају C6-C3 структуру, али и кисеоник у 

хетероциклусу као део C3 јединице (Слика 1.3.6). На 

кумаринском прстену постоји 6 положаја на којима може да се 

врши супституција. Познато је да кумарин има велики број 

деривата (изоловано је преко 1000 различитих структура 

кумарина), како природних, тако и синтетичких, а таква 

структурна разноликост узрок је великог броја различитих 

Слика 1.3.5. А - p-Кумаринска 
киселина; Б – Кафена киселина 

А           Б 

 

Слика 1.3.6. Структура 

кумарина 
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биолошких активности. 

Кумарини се деле на једноставне и хетероцикличне. Једноставни кумарини се 

међусобно разликују по супституентима, најчешће су то хидроксилне и метокси групе, па 

се и они називају хидрокси- или метоксикумарини. Најраспрострањенији једноставни 

кумарини су умбелиферон и херниарин, и то у биљкама фамилија Asteraceae и Fabaceae. У 

оквиру хетероцикличних се јављају фурано- и пиранокумарини, и управо ови кумарини су 

карактеристични за биљне врсте рода Peucedanum (фам. Apiaceae) као и за фамилију 

Rutaceae. 

 

Синтетички антиоксиданси 

Прехрамбена, фармацеутска и козметичка индустрија у своје производе убацује 

неке синтетичке антиоксидансе. Они су по структурним карактеристикама такође фенолна 

једињења: BHA (Е320) – бутиловани хидроксианизол, BHT (Е321) – бутиловани 

хидрокситолуен, TBHQ (Е319) – 2-терц-бутил хидроксихинон и PG (Е310) – пропилгалат. 

Њихова антиоксидативна активност је у тесној вези са структуром, нарочито са њиховом 

способношћу отпуштања водониковог атома и стабилизације производа делокализацијом 

електрона у ароматичном језгру. Иако се слабо користе у исхрани због повезаности са 

оштећењем јетре (Марковић, 2008), у научним истраживањима се користе као нпр. 

контрола за утврђивање антиоксидативне активности биљних екстраката. 
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1.4. Антиоксидативна активност 

 

Иако је кисеоник неопходан за живот, он, као и његови оксиди, могу нанети штете 

унутар ћелије. Свакодневно, у сваком тренутку, у нашем организму се одвијају 

оксидацијски процеси, који су основа за нормално функционисање организма. У току тих 

процеса настају токсични молекули кисеоника – слободни радикали. Они  реагују у додиру 

са важним ћелијским компонентама, као што су ДНК, масти и протеини – што резултује 

оштећењем ћелије. Када производња слободних радикала надвлада способност организма 

да их неутралише или елиминише, тада настаје стање у организму познато као 

оксидативни стрес. Ово стање води до бројних тешких болести данашњице (дијабетес, 

срчане тегобе, превремено старење...). Највећи непријатељ оксидативних процеса су 

антиоксиданси (на шта и сам термин упућује, ''супротно оксидацији''), који оснажују 

имуни систем и неутрализују слободне радикале. Људски организам има сопствене 

антиоксидативне системе, који га штите од штетног утицаја слободних радикала. Међутим 

некад ни то није довољно, па је потребно антиоксиданте унети и храном. Природни 

извори антиоксиданата су воће, поврће, зачинско и лековито биље. Повећаним уносом 

природних антиоксиданаса преко хране и чајева, могуће је спречити многобројне болести. 

 

1.4.1. Слободни радикали 

 

Слободни радикали су молекули са једним или више неспарених електрона у својој 

структури, што је и узрок њихове нестабилности и велике реактивности. Из тога 

произилази тежња слободних радикала да спарују своје електроне, и присвајају електроне 

из околине. Неспарени електрон може бити на атомима различитих елемената, па тако 

разликујемо слободне радикале (реактивне врсте) кисеоника, азота, хлора итд. Такво 

везивање доводи до недостатка електрона код нападнутог молекула, односно стварања 

новог радикала. И тако све у круг; покрећу се бројне реакције које доводе до оштећења 

саме ћелије. Слободни радикали се стално производе у организму преко ензимских и не-

ензимских реакција (реакције респираторног ланца, фагоцитоза, синтезе 

простагландина...) (Матејић, 2013). Загађени ваздух, стрес, пушење, хроничне болести, 
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инфекције, UV зрачење... све то доводи до повећања количине слободних радикала 

(Слика 1.4.1).  

Аеробни организми не могу да опстану без молекулског кисеоника (O2). У току 

метаболичких процеса у организму, највећи део кисеоника се редукује до воде, али један 

мали део (2-3%) укупног кисеоника се трансформише у реактивне кисеоничне облике 

(ROS – Reactive Oxygen Species) (Величковић, 2013). Реактивне врсте кисеоника (ROS) и 

азота (RNS) се деле на 

ссллооббооддннооррааддииккааллссккее (супероксид (O2
•-
), 

хидроксил (OH
•
), пероксил (RO2

•
), 

хидропероксил (HO2
•
), алоксил (RO

•
), 

азот-оксид (NO
•
), азот-диоксид (NO2

•
), 

липид-пероксил (LOO
•
)... ) и ннее--

ррааддииккааллссккее (водоник-пероксид (H2O2), 

хипохлорна киселина (HOCL),  азотна 

киселина (HNO2), озон (O3), синглет 

кисеоника (
1
∆g)...) Не-радикали су 

такође оксиданси и могу лако водити 

реакције слободних радикала у живим 

организмима (Матејић, 2013). Све ове 

реактивне врсте могу да реагују са 

биомолекулима у ћелијским структурама, узимајући улогу у преносу сигнала, делу 

механизма имуног система или пак доводе до многих обољења (Величковић, 2013). 

Реакције изазване од стране ROS-а су одговорне за изазивање многих болести: 

кардиоваскуларних, плућних, болести бубрега, тумора, дијабетеса, неплодности... (Слика 

1.4.1).  

Када се у организму нагомилају слободни радикали, толико, да надвладају 

механизме антиоксидативне заштите организма, онда настаје стање оксидативног стреса. 

Тело се бори против оксидативног стреса разним механизмима (превентивни, 

репарациони, физичка и антиоксидативна одбрана) (Матејић, 2013). Организам у себи 

садржи природне антиоксидансе, и у могућности је да спречи појаву многих болести, али 

су такође битни и они антиоксиданси који се уносе у организам кроз храну и чајеве. 

Слика 1.4.1. Узрок настајања ROS-а и његово дејство 

(Величковић, 2013) 
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Многи синтетички антиоксиданси су се показали више штетним него корисним, тако да се 

све више окреће природним, биљним производима који су богати антиоксидансима и 

користе се од давнина за лечење разних болести. 

 

1.4.1. Антиоксиданси 

 

Антиоксиданси су, на шта и сам назив упућује, супстанце које су способне да 

спрече штетне, али нормалне ефекте, физиолошког процеса оксидације у ткивима. Током 

оксидације, електрони се преносе са оксидационог средства на неки молекул, и тада могу 

настати слободни радикали који започињу ланчану реакцију. Наиме, ова врло нестабилна 

и реактивна једињења (слободни радикали) имају један или више неспарених електрона  и 

зато ступају у реакције са другим молекулима, како би преузели и дали електроне, и на тај 

начин доводе до оштећења ћелијских структура. Антиоксиданси делују као ''хватачи'' 

слободних радикала, или донори електрона, и тиме спречавају ланчане реакције у којима 

се оштећују други молекули у ћелијама (Слика 1.4.2).  

 

 

 

 

 

 

Антиоксиданси се природно производе у људском телу (ендогени антиоксиданси) 

како би неутралисали слободне радикале и заштитили организам од разних болести услед 

оштећења ткива. Сам организам је развио неке унутрашње антиоксидативне системе 

одбране и то како ензимске (супероксид дисмутаза, каталазе...), тако и не-ензимске 

(витамин Ц, Е ...). Међутим, уколико дође до нагомилавања слободних радикала, телу је 

Слика 1.4.2. Начин деловања антиоксиданаса 
 (Митић, 2011) 
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потребан додатни унос антиоксиданаса (егзогени антиоксиданси) кроз храну, лекове, 

чајеве... и то такође има великог значаја у заштити организма од болести.  

Од великог значаја су и група природних антиоксиданаса – секундарни метаболити 

биљака (биљни феноли, терпеноиди, сумпорна једињења...), која испољавају поред 

антиоксидативних и антимикробна, антиканцерогена, анти-инфламаторна и др. својства. 

Природни биљни производи су богати антиоксидансима и од давнина су се користили за 

лечење многих болести. Сматра се да њих људски организам много боље прихвата за 

разлику од синтетичких лекова, јер су хемијски састојци биљних лекова део физиолошких 

функција самих биљака. Обзиром да су синтетичка антиоксидативна једињења показала 

токсична дејства, да су синтетички лекови у стању да произведу слободне радикале и 

доведу до оштећења ткива, те да имају већа нежељена него жељена дејства, све више се 

прибегава коришћењу биљних препарата и лекова на бази биља, за које је показана мања 

токсичност а опет клиничка ефикасност при употребљавању у терапији (уклањање 

слободних радикала и последица оксидативног стреса). 

Велики број врста фамилије Apiaceae је показао антиоксидативна својства, а у овом 

раду ћемо покушати да то докажемо и за одабране врсте рода Peucedanum. 
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22..   ММААТТЕЕРРИИЈЈААЛЛ   ИИ   ММЕЕТТООДДЕЕ   

 

 

2.1. Материјал 

 

2.1.1. Биљни материјал 

 

Биљни материјал који је коришћен у овом раду је убран и детерминисан од проф. 

др Петра Марина. Ваучери се налазе у Хербаријуму Института за ботанику у ботаничкој 

башти ''Јевремовац'' (BEOU) (Tabela 2.1).   

 

Табела 2.1. Списак анализираних биљних врста 

 

Врста Порекло и време сакупљања Ваучерски број 

Peucedanum officinale L. Косовска Митровица, 2003 PO 60322 

Peucedanum longifolium W. et K. Орјен, 2003 PL 60319 

Peucedanum aegopodioides (Boiss.) Vand. Копаоник, 2003 PA 60320 

Peucedanum alsaticum L. Фрушка гора, 2003 PA 60318 
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2.1.2. Добијање екстраката 

 

10 гр биљног материјала се осуши и уситни а потом и екстрахује са 100 мл 

различитих органских растварача (метанол, етил-ацетат и ацетон), у току 24 часа на 

тамном месту. Екстракција је у првом и последњем сату предвиђеног времена у 

ултразвучном купатилу. Након филтрирања и испирања одговарајућим растварачима, 

врши се упаравање екстракта до сува помоћу вакуум упаривача. Екстракти се потом 

пакују у бочице, и чувају на хладном и тамном месту. За добијање воденог екстракта, 

биљни материјал се екстрахује помоћу воде, замрзава и лиофилизира у апарату за 

лиофилизацију. Добијени лиофилизати су у виду сувих, прашкастих екстраката који се 

чувају на сувом и тамном месту.  

 

2.1.3. Хемикалије и реагенси 

 

Сви органски растварачи су „Zorka pharma“ Шабац, Србија. Гална киселина, БХА 

(3-терт-бутил-4-хидроксианизол) и DPPH (2,2-дифенил, 1-пикрил хидразил) су набављени 

од Sigma Chemicals Co. (St Louis, MO, USA). Folin-Ciocalteau фенолни реагенс је из Merck-

a (Darmstadt, Nemačka). Анхидровани натријум-карбонат (Na2CO3), калијум-ацетат 

(C2H3KO2), калијум-пероксидисулфат (K2O8S2) и L(+) - аскорбинска киселина (витамин Ц) 

су наручени од AnalaR Normapur (VWR, Geldenaaksebaan, Leuven Belgija). Алуминијум 

нитратнонахидрат (Al(NO3)3x9H2O) је добављен од Fluka Hemija AG (Buchs, Švajcаrska). 

ABTS и кверцетин хидрат су из TCI Europe NV (Boerenveldsweg, Belgija). Анхидровани 

натријум-сулфат је добављен од PRO Analysis (Alkaloid, Skoplje). Сви растварачи и 

супстанце су п.а. чистоће.  
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2.2. Методе 

 

2.2.1. Методе за анализу екстраката 

За одређивање антиоксидативне активности (DPPH и ABTS-тест), као и за 

одређивање укупних флавоноида коришћена је UV спектрофотометрија, док је за 

добијање укупних полифенола коришћена спектрофотометријска метода по Folin-

Ciocalteau. 

2.2.2. Методе за одређивање полифенола 

 

2.2.2.1. Одређивање укупних фенола колориметријски реакцијом по Folin-Ciocalteau 

Концентрисани комерцијално припремљен Фолин-Киколтов реагенс разблажен је 

дестилованом водом у односу 1:10 (Singleton и сар., 1999). У 300 микрол. разблаженог 

узорка додато је 1500 микрол. ФК реагенса, након 6 мин држања у мраку додат је 7.5% 

раствора Na2CO3. Садржај је измешан на вортексу, а епрувете су покривене и остављене 

2ч на тамном месту. Основни стандард галне киселине добијен је растварањем 5.52 мг 

кристалне монохидратне галне киселине (Mр 188,14 г/мол) у дестилованој води до 50 мл. 

Концентрације 100, 50, 25 i 10 мг/мл су коришћени за конструкцију калибрационе криве. 

За калибрациону криву мерено је 300 микрол. стандардног раствора галне киселине, додат 

ФК-реагенс и раствор Na2CO3. Слепа проба, уместо 300 микрол. узорка, садржи 300 

микрол. дестиловане воде. 

На спектрофотометру су мерене апсорбанце на таласној дужини 740 нм према 

бланку. Апсорбанца слепе пробе је претходно мерена према дестилованој води. 

Концентрација укупних полифенола у оригиналним узорцима у ппм (мг/л) 

еквивалентима галне киселине ГАЕ су израчунате тако што су концентрације добијене на 

основу калибрационе криве помножене са фактором разблажења (Џамић, 2010).  
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2.2.2.2. Одређивање укупних флавоноида колориметријски 

У 600 микрол. разблаженог узорка додато је 2580 микрол. смеше (Woisky и 

Salatino, 1998). За добијање радне смеше коришћено je 4.1 мл 80% C2H5OH, 0.1 мл 10% 

Al(NO3)3x9H2O и 0.1 мл 1M C2H3KO2. Садржај је измешан на вортексу, а епрувете су 

покривене и остављене 40 минута на тамном месту. Основни стандард кверцетина добијен 

је растварањем 5 мг кверцетин хидрата (Mр 320 г/мол) у 96% C2H5OH до 50 мл. 

Концентрације 100, 50, 25 i 10 мг/мл су коришћени за конструкцију калибрационе криве. 

Слепа проба, уместо 600 микрол. узорка, садржи 600 микрол. 96% C2H5OH. 

На спектрофотометру су мерене апсорбанце на таласној дужини 415 нм према 

бланку. Апсорбанца слепе пробе је претходно мерена према 96% C2H5OH. 

Концентрација укупних флавоноида у оригиналним узорцима у ппм (мг/л) 

еквивалентима кверцетина Qu су израчунате тако што су концентрације добијене на 

основу калибрационе криве помножене са фактором разблажења. 

 

2.2.3. Методе за одређивање антиоксидативне активности 

 

2.2.3.1. DPPH метода 

Одређивње потенцијалне антиоксидативне способности DPPH тестом рађено је 

спектрофотометријски, методом по Блоис-у (Blois, 1958). Направљен је раствор DPPH 

радикала у метанолу концентрације толике да апсорпција на 517 нм буде мало преко 

јединице (концентрација око 5 µМ), како би у реакцији са потенцијалним антиоксидансом 

(испитиваним једињењима) пала на вредности од 0.2 до 0.8 (услед потрошње DPPH у 

реакцији). Концентрације раствора екстраката и уља се бирају на основу пробних тестова 

са раствором DPPH по датом поступку. Екстракти се растварају до одговарајуће 

концентрације (најчешче 1 мг/мл) и серијом разблажења се добијају одговарајући радни 

раствори чија се апсорбанца мери спектрофотометријски уз помоћ UV-Vis Shimadzu, PC 

1650 спектрофотометра. Као реагенс се користи 2,2-дифенил, 1-пикрил хидразил (DPPH) у 

метанолу у концентрацији 0.04 мг/мл. Поступак се састоји у томе да се у 1800 микрол. 

раствора DPPH дода 200 микрол. испитиваног раствора, промућка се и остави да стоји 30 
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мин у мраку на собној температури. Након 30 мин боравка на тамном месту мере се 

апсорпције раствора на таласној дужини 517 нм. После постављања базне линије мери се 

апсорпција слепе пробе односно самог DPPH раствора (А0). У кивету се сипа 200 микрол. 

узорка и 1800 микрол. раствора DPPH (А1). Све концентрације се раде у три понављања, а 

на исти начин су третирани витамин Ц и БХА, познати антиоксиданси.  

Смањење апсорпције DPPH се изражава у %, а израчунава се преко следеће 

формуле: 

% смањење апсорпције (на 517 нм) = (А0- А1) x 100/ А0 

       А0 - средња вредност апсорпције слепе пробе; 

 А1 - средња вредност апсорпције узорка 

Концентрације које смањују апсорпцију DPPH раствора за 50% (EC50) су добијене 

са калибрационе криве где је представљена зависност апсорпције DPPH раствора на 517 

нм и концентрације за сваки узорак и контроле. За одређивање ових вредности коришћен 

је Origin 7.0 софтвер. 

 

2.2.3.2. ABTS метода 

За добијање радне смеше коришћено је 19.2 мг ABTS -а и 5 мл раствора K2O8S2. 

Раствор K2O8S2 се добија тако што се 33.3 мг K2O8S2 дода у дестиловану воду до 50 мл. 

Смеша се остави да стоји 12-16 сати у мраку на собној температури. Пре сваке анализе 

врши се пробно мерење на таласној дужини од 734 нм. Тек онда долази до мешања 75 

микрол. разблаженог узорка и 3 мл смеше ABTS -а (Miller и Rice-Evans, 1997). Садржај је 

измешан на вортексу, а епрувете су покривене и остављене 30 минута на 30º у водено 

купатило. Основни стандард витамина Ц добијен је растварањем 50 мг витамина Ц (Мр 

176.12 г/мол) у 1 мл дестиловане воде. Затим се узима 10 микрол. раствора витамина Ц и 

додаје се дестилована вода до 10 мл. Раствор витамина Ц чува се на леду. Концентрације 

0.1, 0.25, 0.5, 1, 1.25, 1.5 и 2 мг/мл су коришћени за конструкцију калибрационе криве. За 

калибрациону криву мерено је 6, 15, 30, 60, 75, 90 и 120 микрол. стандардног раствора 

витамина Ц и смеше ABTS -а. Слепа проба, уместо 75 микрол. узорка, садржи 75 микрол. 

дестиловане воде. 
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На спектрофотометру су мерене апсорбанце на таласној дужини 734 нм према 

бланку. Апсорбанца слепе пробе је претходно мерена према дестилованој води. 

Концентрација антиоксиданата у оригиналним узорцима у ппм (мг/л) 

еквивалентима витамина Ц (ВитЦ) су израчунате тако што су концентрације добијене на 

основу калибрационе криве помножене са фактором разблажења.  
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33..   РРЕЕЗЗУУЛЛТТААТТИИ     ИИ     ДДИИССККУУССИИЈЈАА   

 

 

 

У овом раду је вршена анализа одабраних врста рода Peucedanum (фамилија 

Apiaceae) и то: Peucedanum officinale L., Peucedanum longifolium W. et K., Peucedanum 

aegopodioides (Boiss.) Vand. и Peucedanum alsaticum L. Утврђиван је антиоксидативни 

потенцијал екстраката. У Табели 3.1 приказан је принос метанолних, етил-ацетатних, 

ацетонских и водених екстраката (на 100 гр биљног материјала). 

 

Табела 3.1. Приноси екстраката 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таксон 
Метанолни 

екстракт (г) 

Етил-

ацетатни 

екстракт 

(г) 

Водени 

екстракт(г) 

Ацетонски 

екстракт (г) 

Peucedanum officinale 1.010 0.172 1.476 0.213 

P. longifolium 2.090 0.757 1.318 0.390 

P. aegopodioides 0.569 0.028 0.765 0.100 

P. alsaticum 0.760 0.085 1.135 0.081 
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3.1. DPPH тест 

 

Да би испитали антиоксидативни потенцијал екстраката ове четири биљне врсте, 

користили смо се DPPH методом. DPPH је слободни радикал, али стабилан, са 

делокализованим слободним електроном на азоту, тако да молекул не формира димере, 

што је случај са већином других слободних радикала. Ова делокализација омогућава 

појаву љубичасте боје, са максимумом апсорпције на 517 нм. Када прими један протон од 

неког могућег антиоксиданса он се редукује у хидразин, испољава се жута боја, смањује се 

интезитет апсорпције на 517 нм пошто хидразин не апсорбује на тој таласној дужини. Ово 

смањење је управо пропорционално антиоксидативној активности дате супстанце. 

Добијени резултати DPPH методе се тумаче помоћу вредности ''ефикасне концентрације'' 

– EC50 тј. IC50 - концентрације антиоксиданата која је потребна да смањи концентрацију 

DPPH радикала за 50% (најнижа EC50  вредност одговара највишој слободно радикалској 

''сакупљачкој'' активности). За сваки узорак постоји калибрациона крива, на основу које је  

добијена вредност EC50.  

Што се тиче антиоксидативне активности метанолних екстраката, вредности 

добијених резултата су се кретале у опсегу 0.470 – 4.068 мг/мл, показујући да најјачи 

ефекат има P. officinale, док најслабију активност поседује врста P. longifolium. Ови 

резултати су приказани у Табели 3.1.1. Може се приметити да интеракција могућих 

антиоксиданаса са DPPH радикалом зависи како од врсте екстракта тако и од његове 

концентрације. 

Етил-ацетатни екстракти су дали најслабије резултате у односу на активност 

осталих екстраката. Обзиром да је етил-ацетат мање поларан растварач у односу на воду, 

метанол и ацетон, за очекивати је било да резултати ових екстраката не покажу неки 

значајнији ефекат у смањењу апсорпције. Вредност EC50 за ове екстракте се кретала 2.550 

– 14.804 мг/мл. Најбољи ефекат је забележен код врсте P. alsaticum, најслабију активност 

је показала врста P. longifolium, док због интезивне боје раствора екстракта P. officinale 

није било могуће измерити DPPH вредност чак ни у најнижим концентрацијама (Табела 

3.1.2).  
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Табела 3.1.1. Смањење апсорпције DPPH у присуству метанолних екстраката анализираних 

биљних врста 

 

Биљне врсте Конц. 

микрог/мл 
A0 A1 

(Ao-A1 /Ao) 

*100 
EC50  мг/мл 

P. officinale 

31 1.076 1.056 1.86 

0.470 

63.3 1.076 1.046 2.90 

125 1.076 0.996 7.40 

250 1.076 0.892 17.10 

500 1.076 0.448 58.40 

800 1.076 0.129 88.01 

P. longifolium 

500 1.022 0.968 5.30 

4.068 

1000 1.022 0.885 13.4 

2000 1.022 0.774 24.2 

5000 1.022 0.392 61.6 

6000 1.022 0.278 72.7 

P. aegopodioides 

65 1.512 1.505 0.46 

1.174 

125 1.512 1.468 2.90 

250 1.512 1.376 9.00 

500 1.512 1.208 20.10 

800 1.512 0.996 34.13 

1000 1.512 0.884 41.50 

P. alsaticum 

63.3 1.076 1.05 2.50 

0.947 

125 1.076 1.032 4.09 

250 1.076 0.894 16.90 

800 1.076 0.637 40.80 

1000 1.076 0.502 53.30 
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Табела 3.1.2. Смањење апсорпције DPPH у присуству етил-ацетатних екстраката 

анализираних биљних врста  

Биљне врсте 
Конц. 

микрог/мл 
A0 A1 

(Ao-A1 /Ao) 

*100 
EC50 мг/мл 

P. officinale 
_ _ _ _ _ 

P. longifolium 

500 1.032 0.994 3.68 

14.804 

1000 1.032 0.945 8.40 

1500 1.032 0.922 10.65 

2000 1.032 0.899 12.88 

3000 1.032 0.875 15.20 

5000 1.032 0.825 20.05 

6000 1.032 0.802 22.28 

P. aegopodioides 

500 0.997 0.894 10.33 

4.942 

1000 0.997 0.83 16.70 

1500 0.997 0.774 22.36 

2000 0.997 0.704 29.38 

3000 0.997 0.649 34.90 

5000 0.997 0.512 48.60 

P. alsaticum 

500 1.177 1.049 10.87 

2.550 

1000 1.121 0.817 27.10 

1500 1.177 0.779 33.80 

2500 1.177 0.592 49.70 

3500 1.121 0.394 64.80 
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Водени екстракти који су добијени поступком лиофилизације из сувог биљног 

материјала, тестирани су DPPH методом, и добијени су резултати антиоксидативног 

потенцијала у интервалу 0.309 – 4.912 мг/мл, а из Табеле 3.1.3 се може видети да је 

најбољу активност показала врста P. officinale а најслабију P. longifolium. 

 

Табела 3.1.3. Смањење апсорпције DPPH у присуству водених екстраката анализираних 

биљних врста  

Биљне врсте 
Конц. 

микрог/мл 
A0 A1 

(Ao-A1 /Ao) 

*100 

EC50 

мг/мл 

P. officinale 

65 1.115 1.028 7.80 

0.309 

125 1.115 0.86 22.80 

250 1.115 0.648 41.80 

300 1.115 0.59 47.08 

350 1.115 0.49 56.40 

P. longifolium 

2000 1.388 1.063 23.41 

4.912 

5000 1.388 0.653 52.90 

6000 1.388 0.565 59.29 

8000 1.388 0.329 76.29 

P. aegopodioides 

250 1.487 1.314 11.60 

500 1.487 1.135 23.67 

1.360 

700 1.487 1.049 29.40 

1000 1.487 0.896 39.74 

1500 1.487 0.67 54.90 

2000 1.487 0.455 69.40 

P. alsaticum 

250 1.354 1.1 18.21 

0.613 
500 1.354 0.763 43.64 

700 1.354 0.545 59.74 

1000 1.354 0.293 78.36 



43 

 

Табела 3.1.4. Смањење апсорпције DPPH у присуству ацетонских екстраката анализираних 

биљних врста  

 

Биљне врсте 
Конц. 

микрог/мл 
A0 A1 

(Ao-A1 /Ao) 

*100 
EC50 мг/мл 

P. officinale 

125 1.206 1.072 11.10 

0.543 

250 1.206 0.897 25.60 

350 1.206 0.799 33.74 

500 1.206 0.635 47.34 

700 1.206 0.399 66.90 

1000 1.206 0.16 86.73 

P. longifolium 

2000 1.065 0.9 15.49 

11.057 

3500 1.065 0.83 22.06 

5000 1.065 0.783 26.47 

6500 1.065 0.723 32.11 

8500 1.065 0.65 38.96 

9500 1.065 0.58 45.53 

P. aegopodioides 

500 1.337 0.984 26.40 

1.134 
700 1.337 0.853 36.20 

1000 1.337 0.7 47.60 

2000 1.337 0.292 78.16 

P. alsaticum 

250 1.076 0.932 13.38 

1.198 

500 1.076 0.801 25.50 

700 1.076 0.7 34.90 

1000 1.076 0.575 46.50 

1500 1.076 0.434 59.66 

2000 1.076 0.253 76.48 
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Антиоксидативна активност ацетонских екстраката је мерена DPPH методом, и 

добијене вредности за ове одабране врсте рода Peucedanum су се кретале у опсегу 0.543 – 

11.057 мг/мл, што је и показано у Табели 3.1.4 , где се и може видети да је најбољу 

активност показала врста P. officinale а најслабију P. longifolium. 

 

Као контрола за утврђивање антиоксидативне активности у паралелним 

експериментима су коришћени добро познати антиоксиданси БХА (3-терт-бутил-4-

хидроксианизол) и витамин Ц. Резултати антиоксидативне активности комерцијалних 

антиоксиданаса се виде на Графику 3.1.1. Добијене вредности на основу калибрационих 

крива ЕC50 0.093 мг/мл за БХА и 0.054 мг/мл за витамин Ц. Витамин Ц се показао као јачи 

антиоксиданс у односу на БХА.  
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График 3.1.1. Смањење апсорпције DPPH за витамин Ц и БХА 
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Генерално, гледајући све резултате добијене у овом раду, можемо рећи да је 

најбољу антиоксидативну активност показао водени екстракт врсте Peucedanum officinale 

са EC50 = 0.309 мг/мл (Табела 3.1.3). Такође, ово је и најбољи резултат у односу на остале 

испитиване врсте овог рода. За њим следе P. alsaticum и P. aegopodioides, а најслабију 

активност у свим растворима показала је врста P. longifolium. Водени, метанолни и 

ацетонски екстракти су показали приближно исти антиоксидативни капацитет, док етил-

ацетатни екстракти знатно одступају са својим вредностима (График 3.1.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График 3.1.2. Упоредни преглед антиоксидативне активности врста рода Peucedanum 

изражене преко EC50 (мг/мл)  
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1.2. ABTS тест 

 

Осим методе DPPH радикалом, антиоксидативна активност се може показати и 

ABTS тестом. Ова метода је слична са DPPH у смислу прикупљања слободних радикала 

сличним механизмима деловања. Добро се раствара у води и органским растврачима и 

реагује релативно брзо. Антиоксидативна активност узорака се изражава еквивалентима 

витамина Ц (ВитЦ, мг витамина Ц по л) (График 3.2.1) и добија се тако што су 

концентрације добијене на основу калибрационе криве витамина Ц помножене са 

фактором разблажења. 
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График 3.2.1. Калибрациона крива стандарда витамина Ц 

 

Метанолни екстракти одабраних врста рода Peucedanum, који су испитивани у 

овом раду, су  показали антиоксидативну активност чије су се вредности кретале у опсегу 

1.87 – 3.35 мг витЦ/л. Најбољу активност је показао метанолни екстракт врсте Peucedanum 

officinale а најслабију P. aegopodioides, са истим концентрацијама од 1 мг/мл. (Табела 

3.2.1).  

Етил-ацетатни екстракти су показали антиоксидативне вредности у опсегу 2.00 – 

2.92мг  витЦ/л. Обзиром да ови екстракти имају најслабији антиоксидативни капацитети у 

односу на остале, рађени су са концентрацијом од 5 мг/мл. Најбољу антиоксидативну 
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активност је показао екстракт врсте P. alsaticum, најслабију P. longifolium, док за P. 

aegopodioides није било довољно етил-ацетатног екстракта за анализу (Табела 3.2.1).  

Антиоксидативне вредности водених екстраката испитиваних у овом раду кретале 

су се у опсегу 2.15 – 3.16 мг витЦ/л. Најбољу антиоксидативну активност је показала врста 

P. officinale (конц. 1 мг/мл), а најслабију P. longifolium (конц. 2 мг/мл) (Табела 3.2.1). 

Ацетонски екстракти су показали вредности антиоксидативне активности у опсегу 

1.28 – 3.73 мг витЦ/л. Најбоље резултате је показала врста P. officinale (конц. 1 мг/мл), а 

најслабије P. longifolium (конц. 2 мг/мл) (Табела 3.2.1). 

Као контрола за утврђивање антиоксидативне активности у паралелним 

експериментима је коришћен БХА (3-терт-бутил-4-хидроксианизол). Резултат 

антиоксидативне активности комерцијалног антиоксиданта је вредност добијена на основу 

калибрационе криве и за БХА износи 2.66 мг ВитЦ/л (за концентрацију БХА узета је 

вредност од 0.1 мг/мл).  

Имајући у виду све резултате добијене ABTS тестом, можемо рећи да је најјачи 

антиоксидативни капацитет имао ацетонски екстракт биљне врсте Peucedanum officinale 

(3.73 мг ВитЦ/л) (Табела 3.2.1, График 3.2.2).  

 

 

График 3.2.2. Упоредни преглед антиоксидативне активности (ABTS тест) врста рода 

Peucedanum изражене преко еквивалента витамина Ц  
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Табела 3.2.1. Одређивање антиоксидативне активности помоћу ABTS-а у метанолним, етил-

ацетатним, ацетонским и воденим екстрактима анализираних биљних врста. 

За све вредности у табели рачуната је средња вредност за три понављања ± стандардна девијација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екстракти Биљне врсте 
Конц. 

(мг/мл) 
ABTS тест (734нм) 

Метанолни екстракти 

Peucedanum officinale 1 3.35±0.012 

P. longifolium 2 1.90±0.004 

P. aegopodioides 1 1.87±0.016 

P. alsaticum 1 1.91±0.003 

Етил-ацетатни 

екстракти 

P. officinale 5 2.39±0.003 

P. longifolium 5 2.00±0.009 

P. alsaticum 5 2.92±0.016 

Водени екстракти 

P. officinale 1 3.16±0.000 

P. longifolium 2 2.15±0.001 

P. aegopodioides 1 2.27±0.013 

P. alsaticum 1 2.54±0.003 

Ацетонски екстракти 

P. officinale 1 3.73±0.005 

P. longifolium 2 1.28±0.011 

P. alsaticum 1 1.70±0.024 

БХА  0.1 2.66±0.005 

Витамин Ц  0.1 _ 
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3.3 Одређивање садржаја полифенола 

 

Полифеноли (фенолне киселине, флавоноиди, флавони, антоцијанидини, 

изофлавони...) су једињења којима многи научници приписују антиоксидативни 

потенцијал биљке. Иако се не сматрају увек правим антиоксидантима, њихова 

антиоксидативна активност је доказана у бројним in vitro истраживањима. Ови 

антиоксиданти имају редокс способности, које им омогућавају да се понашају као 

редукујући агенси, донори водоника и хватачи слободног кисеоника (Матејић, 2013). 

Поред антиоксидативног, најважнија дејства полифенолних једињења су и 

антибактеријско и антивирусно, а такође учествују и у спречавању агрегације тромбоцита, 

променама у метаболизму холестерола, редукцији крвног притиска итд (Lampe, 1999).  

Како би се измерио садржај полифенола у биљном материјалу, најчешће се користи 

метода са Фолиновим реагенсом. Фолинов реагенс са полифенолима у благо базној 

средини (натријум-хидрогенкарбонат) даје комплекс тамно плаве боје чија се 

апсорбанција мери на спектрофотометру на таласној дужини 740 нм. Концентрација 

укупних полифенола у узорцима изражава се у еквивалентима галне киселине (ГАЕ, мг 

галне киселине по л) (График 3.3.1) и добија се тако што су концентрације добијене на 

основу калибрационе криве галне киселине помножене са фактором разблажења (Матејић, 

2013). 
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График 3.3.1. Калибрациона крива стандарда галне киселине  
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Коришћењем ове методе, утврдили смо присуство полифенола у екстрактима 

одабраних биљних врста рода Peucedanum.  

У метанолним екстрактима укупна количина полифенола се кретала у опсегу 52.18 

– 100.51 мг ГАЕ/л. Највећа заступљеност полифенола је измерена у метанолном екстракту 

Peucedanum officinale, а најмања у екстракту P. aegopodioides (Табела 3.3.1). Резултати 

добијени испитивањем укупних фенола се поклапају са резултатима добијеним за 

антиоксидативну активност користећи ABTS тест, што указује на то да антиоксидативна 

активност директно зависи од садржаја полифенола. 

Добијене вредности за етил-ацетатне екстракте су се кретале у опсегу 67.85 - 99.78 

мг ГАЕ/л. Због најслабијег антиоксидативног капацитета, ови екстракти су рађени са 

концентрацијом од 5 мг/мл. Највећа количина фенола је забележена код врсте P. alsaticum, 

најмање код врсте P. longifolium, док за врсту P. aegopodioides није било довољно етил-

ацетатног екстракта за анализу (Табела 3.3.1). И овде можемо приметити велико 

поклапање резултата са ABTS тестом. 

Добијени резултати за водене екстракте су се кретали у опсегу 52.49 – 91.30 мг 

ГАЕ/л. Највећа количина фенола је забележена код врсте P. officinale (конц. 1 мг/мл) а 

најмања код P. longifolium (конц. 2 мг/мл) (Табела 3.3.1). И ови резултати су у приличној 

корелацији са вредностима добијеним ABTS тестом. 

Ацетонски екстракти су такође показали присутност фенола, а њихове вредности 

су се кретале у опсегу 56.72 - 118.32 мг ГАЕ/л. Највише фенола је забележено код врсте P. 

officinale (конц. 1 мг/мл) а најмање P. longifolium (конц. 2 мг/мл) (Табела 3.3.1). 

Као контрола за утврђивање укупне количине фенола у паралелним 

експериментима су коришћени добро познати антиоксиданси БХА (3-терт-бутил-4-

хидроксианизол) и витамин Ц. Добијене вредности на основу калибрационих крива износе 

63.31 мг ГАЕ/л за БХА и 40.91 мг ГАЕ/л за витамин Ц (концентрације за оба узорка биле 

су 0.1 мг/мл). У овом случају БХА је показао већу количину фенола у односу на витамин 

Ц.  
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Уопштено, посматрајући добијене резултате (График 3.3.2), можемо запазити да се 

највећи садржај фенола налази у ацетонским екстрактима, што управо може бити 

објашњење зашто управо ти екстракти имају најбољу антиоксидативну активност 

гледајући ABTS тест.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График 3.3.2. Укупни полифеноли врсте рода Peucedanum представљени као еквиваленти 

галне киселине  
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Табела 3.3.1. Укупни садржај полифенола у метанолним, етил-ацетатним, воденим и 

ацетонским екстрактима анализираних биљних врста  

Екстракти Биљне врсте 
Конц. 

(мг/мл) 
A1 

Садржај укупних 

фенола (740нм) 

Метанолни 

екстракти 

Peucedanum officinale 1 1.35 100.61±0.001 

P. longifolium 2 0.82 60.36±0.002 

P. aegopodioides 1 0.71 52.18±0.007 

P. alsaticum 1 0.85 62.55±0.018 

Етил-ацетатни 

екстракти 

P. officinale 5 1.07 79.35±0.002 

P. longifolium 5 0.92 67.85±0.004 

P. alsaticum 5 1.34 99.78±0.001 

Водени 

екстракти 

P. officinale 1 1.23 91.30±0.003 

P. longifolium 2 0.72 52.49±0.004 

P. aegopodioides 1 0.74 54.08±0.002 

P. alsaticum 1 0.92 67.77±0.004 

Ацетонски 

екстракти 

P. officinale 1 1.59 118.32±0.003 

P. longifolium 2 0.77 56.72±0.003 

P. aegopodioides 1 1.07 78.89±0.004 

P. alsaticum 1 0.91 67.32±0.004 

БХА  0.1 0.86 63.31±0.001 

Витамин Ц  0.1 0.57 40.91±0.002 

За све вредности у табели рачуната је средња вредност за три понављања ± стандардна девијација 
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3.4. Одређивање садржаја флавоноида 

 

Флавоноиди припадају групи биљних фенола. Као антиоксиданси, ова једињења 

реагују отпуштањем водоника, као ''хватачи'' свих типова оксидирајућих радикала и као 

метал хелатори; такође делују на ензиме а потпомажу и деловање витамина Ц, тако да 

показују антиоксидативне, антиинфламаторне, антитуморне, антибактеријске особине, а 

повољно утичу и на кардио-васкуларни систем. 

Метода која је коришћена за утврђивање укупних флавоноида у овом раду даје 

комплекс жуте боје чија се апсорбанција мери на спектрофотометру на таласној дужини 

од 415 нм. Концентрација укупних флавоноида у узорцима изражава се преко еквивалента 

кверцетин хидрата (Qu, мг кверцетин хидрата по л) и добија се тако што су концентрације 

добијене на основу калибрационе криве кверцетин хидрата помножене са фактором 

разблажења (График 3.4.1) (Матејић, 2013). 
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График 3.4.1. Калибрациона крива стандарда кверцетина  

 

Добијене вредности мерења укупне количине флавоноида у метанолним 

екстрактима одабраних биљних врста рода Peucedanum крећу се у опсегу 12.55 – 40.75 мг 

Qu/л. Највећа измерена количина флавоноида је код врсте P. officinale (конц. 1 мг/мл) а 

најмања P. longifolium (конц. 2 мг/мл) (Табела 3.4.1). 



54 

 

0

50

100

150

200

250

MeOH EtOAc H2O Aceton

Укупни флавоноиди

P. officinale 

P. longifolium 

P. aegopodioides

P. alsaticum

Код етил-ацетатних екстраката вредности садржаја флавоноида се крећу у опсегу 

74.74 – 234.67 мг Qu/л. Због најслабије антиоксидативне активности, ови екстракти су 

рађени са концентрацијом од 5 мг/мл, међутим, резултати су показали да управо етил-

ацетатни екстракти садрже највећу количину флавоноида. Највећа вредност је забележена 

код врсте P. alsaticum а најмања код врсте P. longifolium, док за врсту P. aegopodioides није 

било довољно етил-ацетатног екстракта за анализу (Табела 3.4.1). 

Добијене вредности мерених укупних флавоноида водених екстраката се крећу у 

опсегу 4.43 – 20.87 мг Qu/л. Највећа вредност је забележена код врсте P. officinale (конц. 1 

мг/мл) а најмања код врсте P. longifolium (конц. 2 мг/мл) (Табела 3.4.1). 

Код ацетонских екстраката, вредности мерене количине укупних флавоноида се 

крећу у опсегу 23.86 – 119.32 мг Qu/л. Највећа количина флавоноида је измерена код врсте 

P. officinale (конц. 1 мг/мл) а најмања код врсте P. longifolium (конц. 2 мг/мл) (Табела 

3.4.1). 

Посматрајући ове одабране испитиване врсте (График 3.4.2), највећа количина 

флавоноида је пронађена у етил-ацетатном екстракту врсте P. alsaticum, што може бити 

повезано са тим да различити типови растварача носе са собом различите компоненте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График 3.4.2. Укупни флавоноиди врсте рода Peucedanum представљени као еквиваленти 

кверцетин хидрата  
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Табела 3.4.1. Укупни садржај флавоноида у метанолним, етил-ацетатним, воденим и 

ацетонским екстрактима анализираних биљних врста 

Екстракти Биљне врсте 
Конц. 

(мг/мл) 
A1 

Садржај укупних 

флавоноида (415нм) 

Метанолни 

екстракти 

Peucedanum officinale 1 0.62 40.75±0.003 

P. longifolium 2 0.19 12.55±0.002 

P. aegopodioides 1 0.33 21.52±0.002 

P. alsaticum 1 0.31 20.48±0.001 

Етил-ацетатни 

екстракти 

P. officinale 5 3.31 215.11±0.000 

P. longifolium 5 1.15 74.74±0.003 

P. alsaticum 5 3.61 234.67±0.000 

Водени екстркти 

P. officinale 1 0.32 20.87±0.002 

P. longifolium 2 0.07 4.43±0.001 

P. aegopodioides 1 0.23 15.21±0.005 

P. alsaticum 1 0.23 15.08±0.003 

Ацетонски 

екстракти 

P. officinale 1 1.83 119.32±0.003 

P. longifolium 2 0.36 23.86±0.008 

P. alsaticum 1 0.84 54.60±0.008 

БХА  0.1  _ 

Витамин Ц  0.1  _ 

За све вредности у табели рачуната је средња вредност за три понављања ± стандардна девијација 
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3.5.  Општа дискусија 

 

Велики број врста фамилије Apiaceae је показао антиоксидативна својства, а овим 

радом смо успели да то докажемо и за одабране врсте рода Peucedanum: P. officinale L., P. 

longifolium W. et K., P. aegopodioides (Boiss.) Vand. и P. alsaticum L. Главни циљ овога рада 

био је испитивање антиоксидативне активности ове четири врстe.  

Антиоксидативна активност поменутих екстраката је испитивана методом DPPH и 

ABTS тестом. Ове две методе имају сличне механизме деловања, и обе су одговорне за 

прикупљање слободних радикала. У овом раду, водени екстракти су се показали као јако 

добри антиоксиданси (DPPH тест), затим метанолни и ацетонски екстракти (ABTS тест), 

док се показало да етил-ацетатни екстракти врло слабо отклањају слободне радикале. 

Од великог значаја су и група природних антиоксиданаса – секундарни метаболити 

биљака (биљни феноли, терпеноиди, сумпорна једињења...), која испољавају поред 

антиоксидативних и антимикробна, антиканцерогена, анти-инфламаторна и др. својства. 

Како би се утврдила антиоксидативна активност поменутих екстраката, одређен је укупни 

садржај фенола (спектрофотометријском методом по Folin-Ciocalteau) и флавоноида 

(коришћењем UV спектрофотометрије) у њима. Резултати су показали највећу 

заступљеност полифенола у ацетонским, а најнижу у етил-ацетатним екстрактима, што 

нам говори да етил-ацетатни екстракти баш и нису погодни за уклањање слободних 

радикала, за разлику од водених, метанолних и ацетонских, који су се показали као 

потенцијални антиоксиданси. Што се тиче садржаја флавоноида, највеће количине су 

забележене у етил-ацетатним и ацетонским екстрактима, а за њима иду метанолни и 

водени, који су показали најмање количине флавоноида.  

Добијени резултати антиоксидативне активности су упоређени са познатим 

антиоксидансима БХА и витамином Ц. 
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4. ЗАКЉУЧАК  

 

Испитујући антиоксидативну активност метанолних, етил-ацетатних, ацетонских и 

водених екстраката одабраних биљних врста рода Peucedanum, методом DPPH и ABTS 

тестом, као и одређивањем укупних флавоноида, коришћењем UV спектрофотометрије, 

као и одређивањем укупних полифенола, спектрофотометријском методом по Folin-

Ciocalteau, дошли смо до следећих закључака: 

 

• DPPH тест 

 

 Резултати антиоксидативне активности добијених овом методом, показују 

да у метанолним, воденим и ацетонским екстрактима најјачи ефекат има 

врста Peucedanum officinale, а најслабији врста Peucedanum longifolium. 

 Водени, метанолни и ацетонски екстракти су показали приближно исти 

антиоксидативни капацитет, док етил-ацетатни екстракти знатно одступају 

са својим вредностима (вредност EC50 за ове екстракте се кретала 2.550 – 

14.804 мг/мл). 

 Гледајући све добијене резултате, можемо рећи да је најбољу 

антиоксидативну активност показао водени екстракт врсте Peucedanum 

officinale са EC50 = 0.309 мг/мл. Такође, ово је и најбољи резултат у односу 

на остале испитиване врсте овог рода. За њим следе P. alsaticum и P. 

aegopodioides, а најслабију активност у свим растворима показала је врста P. 

longifolium.  

 

• ABTS тест 

 

 Према добијеним резултатима овом методом, види се да најјачи ефекат у 

метанолним, воденим и ацетонским екстрактима има врста Peucedanum 

officinale, док у етил-ацетатним има врста Peucedanum alsaticum. 
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 Код метанолних екстраката, најсалбији ефекат је показала врста Peucedanum 

aegopodioides а код етил-ацетатних, водених и ацетонских, врста 

Peucedanum longifolium 

 Имајући у виду све резултате добијене ABTS тестом, можемо рећи да је 

најјачи антиоксидативни капацитет имао ацетонски екстракт биљне врсте 

Peucedanum officinale (3.73 мг ВитЦ/л) 

 

• Укупни феноли 

 

 И овде, као и у претходној методи, резултати су показали да најјачи ефекат 

у метанолним, воденим и ацетонским екстрактима има врста Peucedanum 

officinale, док у етил-ацетатним има врста Peucedanum alsaticum, а да је 

најслабији ефекат код метанолних екстраката показала врста Peucedanum 

aegopodioides а код етил-ацетатних, водених и ацетонских, врста 

Peucedanum longifolium 

 Највећи садржај фенола налази у ацетонским екстрактима, што управо може 

бити објашњење зашто управо ти екстракти имају најбољу антиоксидативну 

активност гледајући ABTS тест. 

 Резултати добијени испитивањем укупних фенола се поклапају са 

резултатима добијеним за антиоксидативну активност користећи ABTS тест, 

што указује на то да антиоксидативна активност директно зависи од 

садржаја полифенола. 

 

• Укупни флавоноиди 

 

 Резултати су показали да је у метанолним екстрактима највећу 

антиоксидативну активност показала врста Peucedanum officinale, као и у 

воденим и ацетонским, док је врста Peucedanum longifolium показала 

најмању антиоксидативну активност у свим екстрактима. 

 Највећа количина флавоноида је пронађена у етил-ацетатном екстракту 

врсте Peucedanum alsaticum. 
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Како је људски организам свакодневно изложен физичком и психичком стресу, то 

може довести до појаве многих болести. Наше тело има сопствен одбрамбени систем, али 

му је некад потребна помоћ са стране. Антиоксиданси су једињења која штите наш 

организам од штетних материја, које у њему уништавају ћелије па и ткива. Они се налазе у 

нашем организму, али се такође могу унети и преко хране, фитопрепарата, чајева... Биљке 

су познати извор антиоксиданаса. Обзиром да су се многи синтетички лекови показали са 

већим нежељеним него жељеним дејствима, јер и сами производе слободне радикале који 

штете нашем организму, људска популација се већински ослања на природне биљне 

препарате, који су се показали компатибилнији са нашим телом, и клинички ефикасни у 

терапијама. Добијени резултати у овом раду, показују да ове четири врсте рода 

Peucedanum, попут других многобројних врста фамилије Apiaceae, представљају нове 

потенцијалне антиоксидансе. Ово је само мали допринос досадашњим истраживањима и 

сазнањима о антиоксидативном потенцијалу биљних врста из рода Peucedanum, па тако и 

фамилије Apiaceae. 

Потребно је још доста истраживања, испитивања и рада на овом пољу; наставити 

још прецизнија истраживања биолошких активности биљних врста у оквиру ове фамилије, 

одређивање активних компоненти у овим екстрактима; а све то како би се још боље 

разумела нужност свакодневног уноса антиоксиданаса кроз разне изворе ових корисних 

једињења и како би на време избегли многе болести данашњице. 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

55..   ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРАА   

 

1. Alavi S.H.R., Yassa N. Hajiaghaee R, Yekta M.M., Ashtiani N.R., Ajani Y. and 

Hadjiakhondi A. (2009), Phenolic compounds from Peucedanum ruthenicum M. Bieb, 

Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 8 (1): 71-75. 
2. Angiosperm Phylogeny Group (2009), An update of the Angiosperm Phylogeny Group 

classification for the orders and families of flowering plants: APG III, Botanical Journal of 

the Linnean Society,161: 105-121. 

3. Величковић Ј. (2013), Хемијска анализа и антиоксидативна активност екстраката 

одабраних биљних врста богатих фенолним једињењима, Ниш. 

4. Blois M.S. (1958), Antioxidant determination by the use of stabile free radical, Nature, 181, 

1199-1200. 

5. Bojň . an . (2007), Atlas of Seeds and Fruits of Central and East-

European Flora: The Carpathian Mountains region, Springer, p. 461. 

6. Ковачевић Н. (2004), Екстракти биљних дрога, http://supa.pharmacy.bg.ac.rs/302 

7. Ковачевић Н. (2004), Основи фармакогнозије, Треће издање, Институт за 

фармакогнозију, Фармацеутски факултет, Универзитет у Београду, Српска школска 

књига, Београд. 

8. Lampe J.W. (1999), Health effects of vegetables and fruit: assessing mechanisms of action 

in human experimental studies, The American Journal of Clinical Nutrition, 70, 475-490. 

9. Марковић М. (2008), Адитиви, храна и потрошачи, Национална oрганизација 

потрошача Србије, Београд. 

10. Матејић Ј. (2013), Биолошка активност етарских уља и екстраката одабраних врста из 

фамилије Apiaceae, Београд. 

11. Митић М. (2011), Кинетика деградације фенолних једињења хидроксил радикалима, 

Ниш. 

12. Miller N., Rice-Evans C. (1997), Factors influencing the antioxidant activity determined by 

the ABTS radical cation assay, Free Radical Research., 26, 195–199. 

13. Molnar M. i Čačić M. (2011), Biološka aktivnost derivata kumarina, Croatian Journal of 

Food Science and Technology, 3 (2): 55-64. 



61 

 

14. Nicolas A.N. and Plunkett G.M. (2009), The demise of subfamily Hydrocotyloideae 

(Apiaceae) and the re-alignment of its genera across the entire order Apiales, Molecular 

Phylogenetics and Evolution, Vol. 53, Issue 1, 134–151. 

15. Николић В. (1973), Фам. Apiaceae, у: Јосифовић М. (Ед.), Флора СР Србије 5. 

Београд, Србија, САНУ, пп. 183-348. 

16. Петровић С. (1883), Лековито биље у Србији. Српски архив за целокупно лекарство, 

одељак други, књига XVI, Краљ.-срп. Државна штампарија, Београд. 

17. Pietta P.G. (2000), Flavonoids as antioxidants, Journal of natural products, 63(7), 1035-

1042. 

18. Plunkett G.M., Soltis D.E. and Soltis P.S. (1996), Higher level relationships of Apiales 

(Apiaceae and Araliaceae) based on phylogenetic analysis of rbcL sequences, American 

Journal of Botany, v. 83, n. 4: 499-515. 

19. Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста 

биљака, животиња и гљива (2010), Службени гласник РС, број 36/09. 

20. Ramamoorthy P.K. and Bono A. (2007), Antioxidant activity, total phenolic and flavonoid 

content of Morinda citrifolia fruit extracts from various extraction processes, Journal of 

Engineering Science and Technology, 2(1), 70-80. 

21. Сарић Р.М. (1989), Лековите биљке СР Србије, Српска Академија Наука и 

Уметности, Посебно издање, Књ. 65, Београд. 

22. Schillaci D., Venturella F., Venuti F., Plescia F. (2003), Antimicrobial and antiproliferative 

activity of Peucedanum nebrodense (Guss.) Strohl, Journal of Ethnopharmacology, 87, 99-

101. 

23. Sevastre B., Vostinaru O., Mogosan C., Marcus I., Tămas M., Deliu C. (2007), 

Antiinflamatory activity of Peucedanum officinale on rats, Bulletin USAMV-CN, 64(1-2), 

295-298. 

24. Sies H., Stahl W., Sundquist A.R. (1992), Antioxidant function of vitamins, vitamins E and 

C, beta-carotene, and other carotenoids, Annals of the New York Academy of Science, 669, 

7-20. 

25. Singleton V.L., Orthofer R., Lamuela-Raventos R.M. (1999), Analysis of total phenols and 

other oxidation substrates and antioxidants by means of Folin–Ciocalteu reagent, Methods 

in Enzymology, 299, 152–178. 



62 

 

26. Stevens, P.F. (2001 onwards), Angiosperm Phylogeny Website, Version 12, July 2012 . 

27. Татић Б., Блечић В. (2002), Систематика и филогенија виших биљака, 2. издање, 

Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.  

28. Туцаков Ј. (1986), Лечење биљем, Издавачка Радна Организација ''РАД'', Београд. 

29. Умељић В. (2002), У свету цвећа и пчела, Атлас медоносног биља 1. Колор прес, 

Лапово-Крагујевац. 

30. Уредба о Црвеној листи заштићених врста флоре и фауне Републике Српске (2012), 

Службени гласник РС, бр. 124/12. 

31. Флавоноиди (2014), преузето са: 

http://www.pmf.unsa.ba/hemija/files/Katedra%20za%20organsku%20hemiju%20i%20bioh

emiju/Predmeti%20KOHBH/I_ciklus/IV_godina/Hemija_prirodnih_produkata/10-

_Flavonoidi_13-14.pdf 

32. Chandler, G.T. and Plunkett, G.M. (2004), Evolution in Apiales: nuclear and chloroplast 

markers together in (almost) perfect harmony, Botanical Journal of the Linnean Society, 

144: 123–147. 

33. Џамић А. (2010), Састав, антифунгална и антиоксидативна активност етарских уља и 

екстраката одабраних врста фамилије Lamiaceae. Докторска дисертација, Биолошки 

факултет, Универзитет у Београду. 

34. Woisky R., Salatin, A. (1998), Analysis of propolis: some parameters and procedures for 

chemical quality control, Journal of Apicultural Researsch, 37, 99-105. 

 

 

 

 

 

 

 


