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Извод, ИЗ: Последњих година међу истраживачима расте 
интересовање за биљну врсту Lepidium sativum L.  која би 
као припадник фамилије Brassicaceae потенцијално 
послужила у фиторемедијационе сврхе. Из ранијих 
истраживања је познато да је врста добар акумулатор 
тешких метала, а у овом истраживању испитиван је утицај 
већих концентрација олова (170 мг/кг) и бакра (72 мг/кг) из 
земљишта на параметре оксидативног стреса код биљне 
врсте Лепидиум сативум. Одређивана је концентрација 
МДА (малонил диалдехида) као параметра ћелијских 
оштећења, као и антиоксидативни механизми биљке 
којима се биљка штити од прекомерних оштећења. 
Испитивани су неензимски антиоксидативни параметри 
(концентрација ГСХ), као и антиоксидативни ензими (ЦАТ, 
СОД и нитрат-редуктаза). Додатно је мерена концентрација 
фотосинтетичких пигмената (хлорофила а и б и 
каротеноида), као и концентрација биљних секундарних 
метаболита, фенола и флавоноида. Одређен је и 
антиоксидативни капацитет биљних екстракта мерењем 
ДППХ. 
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Abstract, AB:      In recent years, there has been a growing interest among 
researchers in the plant species Lepidium sativum L. which 
would, as a member of the Brassicaceae family, potentially 
serve phytoremediation purposes. It is known from previous 
research that the species is a good accumulator of heavy 
metals, and in this study the influence of higher concentrations 
of lead (170 mg / kg) and copper (72 mg / kg) from soil on the 
parameter of oxidative stress in plant species Lepidium 
sativum was examined. The concentration of MDA (malonyl 
dialdehyde) as a parameter of cell damage was determined, as 
well as the antioxidant mechanisms of the plant by which the 
plant is protected from excessive damage. Non-enzymatic 
antioxidant parameters (GSH concentration) as well as 
antioxidant enzymes (CAT, SOD and nitrate reductase) were 
examined. Additionally, the concentration of photosynthetic 
pigments (chlorophyll a and b and carotenoids) was measured, 
as well as the concentration of plant secondary metabolites, 
phenols and flavonoids. The antioxidant capacity of plant 
extracts was also determined by measuring DPPH. 
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