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Сажетак 

 

 

Inula helenium L. је вишегодишња зељаста биљка која се често појављује у Азији и 

Европи и која има изузетан медицински значај. Gleditsia triacanthos L. је 

листопадна биљка, нативна у централној и источној Америци, која се користи као 

извор сточне хране, украсна биљка или у медицинске сврхе. Циљ овог рада је било 

испитивање утицаја различитих концентрација раствора метанолних и етанолих 

екстракта корена I. helenium и G. triacanthos на вијабилност ћелија костне сржи 

пацова соја Wistar. 

Финалне концентрације раствора биле су 0.025 mg/ml, 0.05 mg/ml, 0.075 mg/ml, 

0.125 mg/ml и 0.25 mg/ml. Утицај на вијабилност ћелија костне сржи утврђенје 

Трипан плаво тестом на температури од 37 ºС. Највећа вијабилност ћелија костне 

сржи је при најмањој концентрацији раствора и износи 82.5% ± 4.6%, док је 

најмања вијабилност при највећој концентрацији финалног раствора 35.5% ± 3.8% у 

случају врсте Inula helenium L. У случају врсте Gleditsia triacanthos L. највећа 

вијабилност ћелија костне сржи је при најмањој концентрацији раствора и износи 

84.3% ± 0.5%, док је најмања вијабилност при највећој концентрацији финалног 

раствора 9.2% ± 5.7%. 

Резултати Трипан плаво теста показaли су да постоји линеарна зависност 

између пораста концентрације испитиваних супстанци и смањења 

вијабилности ћелија коштане сржи. 

  



 

Abstract 
 

 

Inula helenium L. is a perrenial herbaceous plant, often found in Asia and Europe, with 

exeptional medical significance. Gleditsia triacanthos L. is a deciduous plant, native in 

central and east America, used as fodder, ornamental plant or for medical purposes. The 

purpose of this thesis was to examinate the effect of different concentrations of solutions 

of methyl alcohol and ethanol extract of I. helenium and G. triacanthos extract on 

viability of bone marrow cells of rat breed Wistar. 

 

The final concetrations of the solution were 0.025 mg/ml, 0.05 mg/ml, 0.075 mg/ml, 

0.125 mg/ml and 0.25 mg/ml. The effect on viability of the bone marrow cells is 

determined with Trypan blue exclusion assay at the temerature of 37 ºС. The largest 

viability of the bone marrow cells occurs when the concentration of the solution is 

smallest and amounts 82.5% ± 4.6%, while the smallest viability, 35.5% ± 3.8%, occurs 

when the concentration of the final solution is largest, in case of the species Inula 

helenium L. In case of Gleditsia triacanthos L. species, the largest viability of the bone 

marrow cells occurs when the concentration of the solution is smallest and amounts 

84.3% ± 0.5%, while the smallest viability amounts 9.2% ± 5.7% when the concentration 

of the final solution is the largest. 

 

The resulsts of Trypan blue exclusion assay have shown that there is linear 

dependency between the growth of concentration of substances that were tested and 

decrease of viability of bone marrow cells. 
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1.УВОД 

 

1.1. Inula helenium L. 

 

1.1.1. Биолошке карактеристике 

 

Род Inula (Asteraceae) броји око 100 врста, углавном 

дистрибуираних по Европи, Африци и Азији. У 

оквиру рода се налази неколико врста од 

медицинске важности, као што су Inula helenium L., 

I. racemosaL., I. viscosa L.,и  I. britannica L..(Spiridon 

et al., 2013). Народни назив ове врсте је Оман. 

Inula helenium је вишегодишња зељаста биљка са 

снажном 60 – 200 cm дугом стабљиком и снажним 

кореном. Листови су наизменично распоређени, 

јајасти, са оштрим ивицама које прекривају 

стабљику. Луковице су пречника 6 – 7 cm. Период 

цветања је од јуна до октобра (Kojic, 1989). 

 

1.1.2. Распрострањење 

 

Inula helenium је вишегодишња биљка, која се често појављује у Европи и Источној 

Азији (Konishi, Shimada, Nagao, Okabe, & Konoshima, 2002). Ова биљка расте и у 

областима са високим температурама, по целом свету. Широко је распрострањена, 

поготово на влажним местима око река, шума, поља, а понекад и у ненасељеним 

местима (Abed, Noori, & Darwesh, 2014).  

Слика 1. Inula helenium 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Elecam
pane) 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Elecampane
https://en.wikipedia.org/wiki/Elecampane
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1.1.3. Примена 

 

Корен се традиционално користи као експекторант1, антитусив2, диафоретик3 и 

бактериоцидни агенс у народној медицини. Ова биљка је позната као лек за прехладу, 

повишену температуру, кожне инфекције, паразитске инфекције, против чирева. Има и 

антитуморску улогу због поседовања инулина и хеленина, компоненти са потенцијално 

антиканцерозним активностима. Inula helenium поседује алантолактон, који ограничава 

употребу, јер изазива алергијску реакцију. Екстракт ове биљке је показао 

антипролиферативну4 активност против три типа туморских ћелијских линија, а то су 

ћелије аденокарцинома5, хуманог утерусног карцинома и мишјег меланома6. 

Корен се вади у јесен и користи се свеж за екстракте или сируп, осушен за добијање 

есенције, као течни екстракт, тинктура или прах (Zheljazkov, Fair,1996). Цветови се 

прикупљају при пуном цветању и цели суше, па користе за прављење инфузија и 

прахова. За прављење чајева и инфузија могу се користити тек после анализа на 

концентрације тешких метала у овим продуктима, посебно за корење Inula helenium 

(Filipovic, Jevdjovic, Glamoclija, & Jovanovic, 2005). 

 

1.1.4. Хемијски састав 

 

Од хемијских компоненти код биљних врста овог рода присутни су: монотерпени (који 

углавном представљају тимолне деривате), сесквитерпени, дитерпени, флавоноиди и 

један гликолипид. Најдоминантнију компоненту чине сесквитерпени (Y. M. Zhao, 

Zhang, Shi, & Kiyota, 2006). 

Присутни сесквитерпени код врсте I. helenium су еудезманолиди, елеманолиди и 

гермакранолиди.  

 

                                                           
1 Било који лек који служи да се олакша искашљавање слузи из плућа или бронхијалног стабла 
2 Лек против кашља 
3 Лек који изазива знојење 
4 Делује против множења и увећавања броја ћелија 
5 Канцер епитела који потиче из ткива жлезда 
6 Малигни тумор пигментних ћелија коже 
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Еудезманолиди код ове врсте су алантолактон, 11α, 13-дихидроалантолактон, 

изоалантолактон и 5-епоксиалантолактон. Од елеманолида присутан је елема-

1,3,11(13)-триен-12,8β-олид. Од гермакранолида присутан је 4β,5α-епоксигермакра-

1(10),11(13)-диен-12,8α-олид. 

Есенцијална уља I. helenium се широко користе у прехрамбеној индустрији и медицини 

због свог вермицидног7, анти-инфламаторног8 и анти-септичног9 ефекта. У ризому и 

корену ове биљке налази се 1-5% есенцијалних уља.  

Кристалну структуру овог уља чини хеленин и ова 

супстанца преставља смешу селинанског типа 

сесквитерпенских лактона. Хеленин представља смешу 

алантолактона и изоалантолактона. Поред 

хеленина, дамиладенил- ацетат, тритерпенски алкохол, 

мала количина алантола и проазулена, такође улазе у 

састав есенцијалног уља. 

Корен садржи инулин (до 44%), псеудоинулин, инуленин, сапонин, горке супстанце, 

пигменте и алкалоиде у траговима (Patent, 2003). 

Инулин је полисахарид, полимер фруктозе, кога производе многе врсте биљака. У 

облику инулина биљке складиште енергију у коренима или ризомима. Инулин припада 

класи хранљивих влакана, повећава апсорпцију Ca+2 и Mg+2, и подстиче раст корисних 

интестиналних бактерија. Инулин је састављен од фруктозних јединица, а на крају је 

глукоза. Биљни инулин садржи од 20 до неколико хиљада фруктозних јединица. Мање 

компоненте се називају фруктоолигосахариди 

(Talib & Mahasneh, 2010). 

 

 

                                                           
7 Токсично дејство на црве, посебно паразитске интестиналне црве 
8 Лек против запаљења, инфламације 
9 Средство за дезинфекцију 

Слика 2. Хемијска структура 
Хеленина 
(https://en.wikipedia.org/wiki/
Helenin) 

 

Слика 3. Хемијска структура Инулина 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Inulin) 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Helenin
https://en.wikipedia.org/wiki/Helenin
https://en.wikipedia.org/wiki/Inulin
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1.1.5. Биолошке активности 

 

Корен се традиционално користи као експекторант, антитусив, диафоретик и 

бактериоцидни агенс у народној медицини. Има и антитуморску улогу због поседовања 

инулина и хеленина, компоненти са потенцијално антиканцерозним активностима. 

Антимикробна 

Само ограничен број студија се бавио истраживањима антимикробне активности 

есенцијалног уља корена Inula helenium, али 2008. године Deriu и сар. доказали су 

антимикробну активност против неких грам позитивних и грам-негативних бактерија, 

као и врста рода Candida (Nho et al., 2008). 

Есенцијално уље корена Inula helenium делује инхибиторно на бактерију Staphylococcus 

aureus и изазива оштећење мембране код ових бактерија. За ово су најодговорније 

компоненте алантолактон, изоалантолактон и диплофилин. За антимикробну активност 

су одговорни сесквитерпенски лактони, заједно са прстеном α, β-метилен-лактона. 

Минимална инхибиторна концентрација је 0,013 mgmL-1 (Stojanović-Radić et al., 2012). 

Сличну антимикробну активност показује и компонента 10-изобутирилокс-8,9-

епокситимол изобутират. Етилни ацетати показују јачу антимикробну активност од 

претходно наведене компоненте према Staphylococcus aureus. Хеленин, кристална 

структура која се налази код корена врсте Inula helenium показује антимикробну 

активност за врсте Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli и 

Candida albicans (Konishi et al., 2002).  Код јувенилних хормона, компонтента која је 

најбитнија за антимикробну активност су тимолни деривати (Stojakowska, Kȩdzia, & 

Kisiel, 2005). 
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Антитуморска 

 

Антипролиферативна активност екстракта корена инуле је показана у хуманим и у 

ћелијским линијама миша. Истраживање које су вршили Konishi и сар. (2002) је рађено 

на 4 хумане ћелијске линије карцинома у поређењу са здравим лимфоцитима 

периферне крви. Екстракт је показао јаку антипролиферативну активност на ћелије 

карцинома, али слабу на лимфоците периферне крви (Konishi et al., 2002). Године 2006. 

Dorn и сар. су истраживали цитотоксичност екстракта корена ове врсте МТТ тестом на 

туморске ћелијске линије и то на HT-29 (рак колона), MCF-7 (рак дојке), Capan-2 (рак 

панкреаса) и G1 (астроцитома). Резултати су показали LD50 вредности од 0,015 µg/ml за 

HT-29, 0,017 µg/ml за MCF-7, 0,10 µg/ml за Capan-2 и 0,018 µg/ml за G1. Такође су 

потврдили и да хумане лимфоцитне ћелије више толеришу екстракт, односно код два 

различита донора добијене су вредности за LD50 од 2,4 и 3,0 (Dorn, Alexenizer, 

Hengstler, & Dorn, 2006). 

Показано је да метанолни екстракт корена врсте Inula helenium има потенцијал да 

побуђује детоксикујуће ензиме, као што су кинин-редуктаза и глутатион-С-

трансфераза. Метанолни екстракт у фракцији хексана показује највећу активност према 

кинин-редуктази, као и према глутатион-С-трансферази. Према томе, има улогу у 

антиоксидативном одговору (Steele & Kelloff, 2005). Када се фракције хексана 

инјецирају у миша изазивају појачану активност кинин-редуктазе у јетри, бубрезима, 

танком цреву и желуцу. Сесквитерпени су главне компоненте одговорне за индукцију 

кинин-редуктазе. Ови сесквитерпени, као што је алантолактон, изоалантолактон и 5-

епоксиалантолактон могу се даље користити као хемопревентивни агенси (S. S. Lim et 

al., 2007). 
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Антиинфламаторна 

 

Инфламација је реакција живог ткива на оштећење. Инфламација представља 

одбрамбени механизам и омогућава локализовање оштећења, да би се ткиво вратило у 

нормално стање. Инфламацију могу изазвати бактерије, ендогени или егзогени 

хемијски фактори, повреда или ћелије имуног система.  

У експерименту (Patent, 2003), проучаван је антиинфламаторни ефекат ове биљне врсте 

на 20 мушких и женских индивидуа. Коришћен је метил-никотинат, као индукујући 

инфламаторни агенс, а индометацин као анти-инфламаторни агенс. Као носилац 

ћелијске контроле је коришћен водени раствор хитосана и екстракт инуле у односу 3:1. 

Инфламација је бележена хромаметром.  Резузлтати су показали да овај носилац 

ћелијске контроле показује јаку анти-инфламаторну активност, тако да се може 

користити у медицини, козметици и прехрамбеној индустрији (Patent, 2003). 

 

Антихелминтичка 

 

Многе биљке су коришћене за лечење паразитских инфекција код људи и животиња. 

Показано је да екстракт корена биљке Inula helenium показује антихелминтичку 

активност на различите животне стадијуме нематода, као на јаја A. suum и на трећи 

инфективни ларвални стадијум код T. colubriformis. I. helenium поседује 

антихелминтичку активност на концентрацији од 250 до 2000 µg/ml (Urban, Kokoska, 

Langrova, & Matejkova, 2008). 

 

 

 

 

 



~ 7 ~ 
 

1.2. Gleditsia triacanthos 
 

1.2.1. Биолошке карактеристике 

 

Род Gleditsia обухвата 10 врста листопадног дрвећа које може бити високо и до 30 m 

(Mohammed, Abou Zeid, El Hawary, Sleem, & Ashour, 2014). 

Гледичија се на српском језику назива и трновец. Нормалне је висине од 15-25 (50) m и 

има пречник од 0.5 до 1 (1.8) m. Има снажно развијен 

главни корен и обилно разгранат коренов систем 

(Bedker & Blanchette, 1983). Има листопадно, 

алтернативно, перасто дељено лишће (јединствено или 

дупло). Цветови су зелено-бели, мали, око 5 cm. Мушки 

и женски цветови су на истом дрвету, често на 

одвојеним гранама. Полен цвета се налази у гроздовима 

који су дуги 5-7 cm. Семени цветови се налазе у 

гроздовима дугим 7-9 cm  (Csurhes & Kriticos, 1994). 

 

1.2.2. Распрострањење 

 

Gleditsia triacanthos је нативна у централној и источној Северној Америци, од Онтарија 

до Тексаса. Ова биљка насељава разнолика подручја укључујући шуме, стеновите 

планинске висине и напуштене пашњаке. Gleditsia triacanthos се сади као сточно дрво у 

Северној Америци, Европи, Азији, Новом Зеланду и Јужној Америци (“DESIGN 

STANDARDS for URBAN INFRASTRUCTURE,” n.d.).  

 

Слика5. Природна дистрибуција гледичије (http://chorologie.biologie.uni-
halle.de//areale/VERBREITUNG.php?sprache=E&arealtyp=nordamerikanische%20Baumarten&art=Gleditsia%20triacanth
os) 

 

Слика 4. Gleditsia triacanthos 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Honey_loc
ust) 

 

http://chorologie.biologie.uni-halle.de/areale/VERBREITUNG.php?sprache=E&arealtyp=nordamerikanische%20Baumarten&art=Gleditsia%20triacanthos
http://chorologie.biologie.uni-halle.de/areale/VERBREITUNG.php?sprache=E&arealtyp=nordamerikanische%20Baumarten&art=Gleditsia%20triacanthos
http://chorologie.biologie.uni-halle.de/areale/VERBREITUNG.php?sprache=E&arealtyp=nordamerikanische%20Baumarten&art=Gleditsia%20triacanthos
https://en.wikipedia.org/wiki/Honey_locust
https://en.wikipedia.org/wiki/Honey_locust
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Природно расте до надморске висине од 760 m, али сађењем може и до 1500 m 

надморске висине и може да расте у субтропским областима и до 2500 m. Не толерише 

сеновита места и једино може опстати на отвореним стаништима. Резистентна је на 

сушу и салинитет. Најбоље расте у дубоком земљишту (pH 6-8) у влажним, 

алувијалним, поплавним равницама, али расте и на сланом земљишту. Најтеже расте на 

шљунковитом и тешко глиненом земљишту и често не успева на плитким земљиштима 

(“Gleditsia triacanthos ‘Green Glory,’” n.d.). 

 

1.2.3. Примена 

Иако младе биљке означавају значајан извор протеина за стоку, листови старијих 

јединки су или ван пашњака или заштићени трњем. Поред сточне хране, популарна је и 

као украсно дрво у Северној Америци и Аустралији. Расте брзо, има атрактивну форму 

и листове, толерише сиромашна земљишта, лако се размножава и лако се трансплантује 

(Csurhes & Kriticos, 1994). 

Семена се могу користити као замена за зрна кафе. Лишће садржи 20% сировог 

протеина, одлично је као сточна храна. Воћна пулпа може да се користи за болести 

плућа, прах семена се користи против главобоље. Махуне ове биљке су народни лек за 

диспепсију10, мале богиње и прехладу међу Индијанцима. Чај од коре се користи 

против кашља. Дрво је јако, тврдо и издржљиво и користи се за ограде, палете, кровне 

контрукције, за израду гитара. Триакантин из лишћа је високо токсичан (LD50 – око 35 

mg/kg) (“Gleditsia triacanthos ‘Green Glory,’” n.d.). 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Симптом који означава повремени или стални бол или нелагоду у горњем абдомену 
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1.2.4. Хемијски састав 

Из ове биљке је изоловано више од 60 хемијских компоненти, међу којима су 

тритерпени, стероли, флавоноиди, феноли и алкалоиди. Тритерпенски сапонини, 

најкарактеристичније компоненте плода врсте Gleditsia triacanthos садрже велику 

пропорцију ових компоненти (Zhang et al., 2016). 

 

Тритерпени и стероли 

Врсте рода Gleditsia су богате у тритерпенима, тачније тритерпенодиним сапонинима, 

који могу бити хемотаксономски маркери за овај род. Тритерпени су подељени на два 

главна типа, према скелету, олеански и лупански тип, оба пронађена код овог рода. Од 

ових тритерпена 32 су гликозилована на C-3 или C-3, -28 месту једним или са више 

шећера, док 17 од њих могу садржати 1,2 или 3 монотерпенске киселине, додате на ове 

шећере. Гледичија-сапонин Ц је изолован из G. japonica и G. chinensis као анти-ХИВ 

агенс (T. Konoshima, I. Yasuda, Y. Kashiwada, L. M. Cosentino, 1995).  

 

Слика 6. Гледичија сапонин (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/100987820) 

 

 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/100987820
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Стероли изоловани из овог рода су класификовани у два типа: ланостански и лупански. 

Бетулична киселина, алфитолична киселина, 3-О-транс-п-кумароил алфитолична 

киселина и 2-хидрокси-пиракренична киселина изоловане су као лупански тип стерола 

(Li et al., 2007). У потрази за биоактивним компонентама, Lim и сар. (2005), 

истражујући трње врсте G. sinensis, открили су неколико активних типова ланостанских 

стерола, као што су : β-ситостерол, стигмастерол, стигмаст-3,6-дион и стигмаст-4-ене-

3,6-дион (J.-C. Lim et al., 2005). 

Флавоноиди 

Биљке овог рода такође садрже и флавоноиде, од којих је изоловано 13. Највећу групу 

представљају флавоноидни гликозиди. Zhou и сар. (2007a) изоловали су три 

флавоноида из врсте G. sinensis, а то су дихидрокемпферол, кверцетин и 3,3',5',5,7-

пентахидрофлаванон (Zhou, Li, Wang, Liu, & Wu, 2007a). Седам година касније, у 

другом истраживању, Mohhamed и сар. (2014) изоловали су осам флавоноидних 

гликозида, као што су: виценин-1, витексин, изовитексин, орјентин, изоорјентин и 

други. Такође су исте године изоловали и два флавоноидна агликона из етанолног 

екстракта листова G. triacanthos, а то су: апигенин и лутеолин (Mohammed et al., 2014). 

Феноли и њихови деривати 

Изоловано је 5 фенолних компоненти из врста овог рода. У потрази за антимикробним 

компонентама из врсте G. sinensis изоловане су две елагичне гликозидне киселине 3-0-

метилелагична киселина-4'-(5''-ацетил)-α-Л-арабинофуранозид и 3-0-метилелагична 

киселина-4'-0-α-Л-рамнопиранозид (Zhou, Li, Jiang, et al., 2007b). Из бодљи ове врсте 

изоловане су и супстанце из породице активних фенолних киселина, које се називају: 

епикатехин, кафеична киселина и триакантин (Zhou, Li, Wang, et al., 2007a). 
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Алкалоиди 

Алкалоиди су ретки код врсти овог рода и нађено је само 4 алкалоида. Morimoto и 

Oshio (1965) открили су алкалоид триакантин из G. horridа Willd. (Morimoto & Oshio, 

1965). Kajimoto и сар. (2010a) изоловали су изогуанин-гликозид из семена G. japonica, 

назван саикахинозид (Kajimoto, Aoki, Ohta, Kawai, & Ohta, 2010a). Исте године, само у 

другом истраживању, претходни научници су изоловали из активног екстракта семена 

ове врсте локустозид А (Kajimoto, Aoki, Ohta, & Ohta, 2010b). 

Lee и сар. (2014)  изоловали су цитохалазин Х, чију су структуру проверили 

кристалографском анализом уз помоћv x-зрака (J. Lee et al., 2014). 

 

Слика 7. Цитохалазин Х (https://www.caymanchem.com/product/18434) 

 

1.2.5.  Биолошке активности 

Антитуморска 

Прва истраживања антитуморских потенцијала врста рода Gleditsia започета су 2002. 

године, од стране Chow и сарадника. Овај тим је истраживао антипролиферативну 

активност екстракта плода врсте G. sinensis, МТТ тестом је откривено да помаже у 

борби против 4 типа туморских ћелијских линија, а то су:  MCF-7, MDA-MB231, HepG2 

и SLMT-1. Ови ћелијски типови представљају ћелијске линије карцинома дојке, 

негативног карцинома дојке, хепатобластома и езофагеалног сквамозног карцинома 

(L.M.C. Chow et al., 2002). Године 2003. исти тим је истраживао мијелогену леукемију. 

Екстракт семена је показао потенцијалну антитуморску активност против К562 

хроничне мијелогене леукемије и HL-60 акутне мијелогене леукемије (Larry Ming 

Cheung Chow et al., 2003). 

 

https://www.caymanchem.com/product/18434
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Chui и сарадници (2004) су показали инхибицију раста одређених туморских ћелијских 

линија екстрактом семена плода врсте G. sinensis, и то MDA-MB231, CNE-2 

(назофарингеални дарцином) и LNCaP (канцер простате) (Chui et al., 2004). 

Teo и сарадници (2004), показали су апоптопску активност код реактивног 

оксидативног пута и да резултује раним смањењем концентрације интрацелуларног 

супероксидног анјона (Teo et al., 2004). 

Chui и сарадници (2005) су показали да је активација сигналног пута каспазе-3, 

молекула, одговорног за програмирану ћелијску смрт, укључена у механизам 

активације апоптозе индуковане екстрактом семена ове врсте (Chui et al., 2005). 

Tang и сарадници (2007) су доказали инхибиторну активност екстракта семена 

гледичије на ћелије езофагеалног сквамозног карцинома. Механизам модулације 

онкогене експресије и теломеразне активности показао је антитуморску активност од 

стране овог екстракта (Tang et al., 2007). 

Након тога, Lee и сар. (2009) откривају да етанолни екстракт трна врсте G. sinensis 

може ефективно да инхибира раст HCT116 ћелија, што су ћелијске линије канцера 

колона и да повећава апоптозу тако што индукује смањење концентрације 

цитоплазматског ДНК-хистонског комплекса ових ћелијских линија (S. J. Lee et al., 

2009).Независно од претходног истраживања, Lee и сар. (2010) су тестирали и водени 

екстракт трња врсте G. sinensis на антитуморску активност, при чему су показали 

цитотоксични ефекат на HTC116 ћелије, где је IC50 800 µg/ml. Када се ове ћелијске 

линије третирају наведеним воденим екстрактом, примећује се смањење ћелијског 

раста и повећање заустављања ћелијског циклуса у Г2/М фази, што је повезано са 

повећањем концентрације нивоа молекула п53. Додатно, открили су да третман 

воденим екстрактом индукује фосфорилацију ЕРК, п38-митоген активирајућег 

протеина (МАП киназе) и ЈНК (Н-терминалне киназе). Међутим, доказано је и да у 

третману ових ћелија ЕРК-специфичним инхибитором, долази до блокирања експресије 

п53 молекула индукованог воденим екстрактом, и тако долази до обртања процеса 

инхибиције ћелијског раста. Одрађена су и in vivo тестирања на мишевима, која су опет 

показала инхбицију раста ћелија без икаквих негативних ефеката, сем смањења телесне 

тежине (S.-J. Lee, Park, Ha, Kim, & Moon, 2010). 

 

 



~ 13 ~ 
 

Године 2013. Lee и сар. показали су антипролиферативну активност етанолног 

екстракта против SNU-5 ћелија гастричног канцера. Код ових ћелија IC50 вредност била 

је 400 µg/ml у зависности од концентрације и показана је смањена концентрација 

цитоплазматских ДНК-хистон комплекса. Овде је показано да се ћелијски циклус 

зауставља у Г1 фази због активирања п38 МАП киназе. Додатна истраживања су 

показала да су смањења у ЦДК комплексима (циклин и циклин-зависне киназе) 

повезани са p21WAF1 експресијом у овим ћелијама (S. J. Lee et al., 2013). 

Истраживања врсте G. triacanthos почело је 2014. године од стране Mohammed и сар. 

Испитиван је етанолни екстракт листова ове врсте, где је показао потенцијалну 

антитуморску активност на туморске ћелијске линије јетре, цервикса, ларинкса и 

дебелог црева, са IC50  вредностима редом 1,68; 0,74; 1,28; 0,67 µg/ml (Mohammed et al., 

2014). 

Осим што су испитивани екстракти врста овог рода, испитивана је и цитотоксичност 

одређених супстанци које су изоловане из ових биљака. Конретно, изоловани су 

каспикаозиди А, Б, Ц и Д из G. capsica од стране Miyase и сар. (2010), од којих су А и Д 

показали цитотоксичну активност на ћелијске линије HepG2, а Б и Ц на ћелијске линије 

HepG2, A549 i HT29 (Miyase et al., 2010). 

Поред тога, нека истраживања су утврдила да би ангиогенеза (раст нових крвних 

судова из већ постојећих) била кључни фактор у терапији канцера (Niu & Chen, 2010). 

Chow и сар. су 2003. године открили да екстракт семена гледичије може да потисне 

VGEF (васкуларни ендотелијанли фактор раста) mRNA експресију у MDA-MB23 и 

HepG2 ћелија. Истраживање је извршено и in vivo на хориоалантоичној мембрани и 

показало је да се под утицајем екстракта семена гледичије супресује експресија још 

једног фактора раста, bFGF (Larry Ming Cheung Chow et al., 2003). 

Yi и сар. (2012) су истраживали ефекте етанолног екстракта трња G. sinensis на 

ангиогенезу према примарним ендотелијалним ћелијама са функцијом формирања 

крвних судова. Показали су да овај екстракт инхибира пролиферацију примарних 

HUVEC ћелија, in vitro и показали in vivo да инхибира формирање крвних судова. Овде 

антипролиферативна активност није повезана са цитотоксичношћу, већ овај екстракт 

смањује активност проангиогених протеина и смањује активности ангиогених ензима 

који катализују процес ангиогенезе (J. M. Yi et al., 2012). Yi и сар. (2015) показују да је 

Цитохалазин Х потенцијални антиангиогени фактор и да показује антитуморске и 

антиметастатичке ефекте у анималним моделима (J. Yi et al., 2015). 
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Антиинфламаторна 

Трње G. sinensis је још у Кини и Кореји коришћено као традиционална медицина за 

лечење инфламаторних болести, као што су карбункуле, супуративне и болести коже. 

Плод ове врсте је коришћен као лек за респираторне болести изазване инфламацијом. 

Научно је и доказано да болести плућа могу да се лече помоћу плода ове врсте(Zhang et 

al., 2016). 

 

Аналгетична 

Тест као следећи је обављен за процену аналетичне активности метанолног екстракта 

плода врсте G. triacanthos и његове фракције која садржи сапонине. Оба су показала 

централне и периферне аналгетичне активности, који могу објаснити примену оваквог 

лека против болова у народној медицини. In vivo теста су показали да не долази до 

смртности до вредности од 2000 mg/kg (Saleh, Kassem, & Melek, 2016). 

 

Антимикробна и антифунгална 

Године 2007. етанолни екстракт трња G. sinensis показао је значајну инхибиторну 

активност на врсте Bacillus subtilis и Xanthomonas vesicatoria базирану на величини 

инхибиторних зона, које су редом биле 9,5 и 9,2 mm. Конкретно, показана је 

антибактеријална активност квертецина и апигенина на ове две врсте (Zhou, Li, Wang, 

et al., 2007). 

Антифунгална активност је показана на врсти Magnaporthe grisea, где су инхибиторне 

активности умерене и IC50 износи 13.56 и 16.14 µg/ml (Zhang et al., 2016). 

 

Антиоксидативна 

Листови G. triacanthos показују антиоксидативну активност. Резултати показују да 

етанолни екстракт листова ове врсте на 100 mg показује вишу антиоксидативну 

активност у поређењу са витамином Е (Mohammed et al., 2014) 
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1.3. Ћелије коштане сржи 

 

Крвне ћелије непрекидно изумиру и бивају замењене новим. Све крвне ћелије потичу 

из заједничке матичне ћелије хематопоезе у коштаној сржи. Процес регенерације ћелија 

крви има три компоненте: пролиферацију (раст и дељење ћелија), диференцијацију 

(усмеравање, тј. oпредељивање према одређеној лози крвних ћелија) и сазревање 

(матурацију) од младих, незрелих, до морфолошки и функцијски зрелих ћелија 

одговарајуће лозе. 

Заједничка матична хематопоезна ћелија, која је морфолошки још увек 

непрепознатљива (плурипотентна матична ћелија хематопоезе), под дејством фактора 

своје микрооколине, деобом ствара матичне ћелије предодређене за поједине крвне 

лозе (унипотентне матичне ћелије), које се под утицајем својих поетина – хуморалних 

стимулишућих чинилаца, деобом и диференцирањем претварају у матичне ћелије 

појединих крвних лоза: проеритробласте, мијелобласте, монобласте, мегакариобласте и 

нулте лимфоидне ћелије. Из опредељених матичних ћелија деобом настају матичне 

ћелије појединих крвних лоза, које даљом деобом и диференцирањем дају зреле крвне 

ћелије: еритроците, леукоците и тромбоците.  

У фетуса хематопоеза почиње у жуманцетовој кеси, да би убрзо почела да се одвија у 

јетри, затим слезини, па у коштаној сржи и лимфним жлездама. 

Стварање крвних ћелија (хематопоеза) се после рођења одвија у активној коштаној 

сржи, тимусу, лимфним жлездама и слезини. У коштаној сржи се стварају све лозе 

крвних ћелија. Активна коштана срж се 

одмах после рођења налази у свим костима. 

Каније, масне ћелије постепено замењују 

активну коштану срж у дугим костима, тако 

да се хематопоеза у одраслих особа одвија 

само у коштаној сржи грудне кости, ребара, 

карлице, кичмених пршљенова и лобање, као 

и у проксималним деловима хумеруса и 

фемура (Petrovic, 2009). 

 

 

Слика 8. Хематопоеза 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Haematopoiesis) 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Haematopoiesis
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1.4. Мерење вијабилности и цитотоксичност 

 

Цитотоксичност је особина неких супстанци да су токсичнепо ћелије. Третирање ћелија 

цитотоксичним агенсима може довести до различитих исхода. Може доћи до некрозе 

ћелије када се нарушава интегритет мембране и долази до смрти ћелије услед њене 

лизе. Затим, ћелије могу да престану да се активно деле и расту, када говоримо о 

смањењу ћелијске вијабилности. Такође, ћелије могу активирати генетски 

програмирану смрт – апоптозу (Peternel, Kotnik, Preželj, & Urleb, 2009). 

 

Слика 9. Некроза и апоптоза (https://en.wikipedia.org/wiki/Necrosis) 

 

Ћелијска вијабилност се дефинише као број живих ћелија у узорку. Методе утврђивања 

ћелијске вијабилности се могу користити за анализу популација ћелија или 

индивидуалних ћелија. Анализе ћелијских популација су брзе, али нам дају мање 

детаљне резултате од анализа индивидуалних ћелија. Мерење ћелијске вијабилности 

игра фундаменталну улогу у свим формама ћелијских култура. Некад је то главна сврха 

експеримента, као у тестовима цитотоксичности. Некада се користи да проучи 

корелацију између понашања ћелија и укупног броја ћелија, обезбеђујући бољу слику 

за анаболичке активности (John M. Walker, 2013). 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Necrosis
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1.4.1. Методе мерења цитотоксичности 

Методе мерења могу се поделити на квантитативна и квалитативна. 

Квалитативна су: мерење директним контактом, мерење уз помоћ агарозе и МЕМ 

елуција. 

 

Слика 10. Мерење директним контактом (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0099239906009939) 

 

 

Слика 11. МЕМ елуција (http://www.mbresearch.com/cytotoxicity.htm) 

 

Квантитативна мерења можемо поделити на ензимске методе и методе бојења. У 

ензимске методе спадају ЛДХ –лактатдехидрогеназа и АК–аденилат-киназа. У методе 

бојења спадају мерења која користе проточну цитометрију, а то су DRAQ7TM, 7-AAD и 

пропидијум- јодид, затим бојења која разликују 

живе од мртвих ћелија јер се различито 

флуоресцентно боје, као што је етидијум-

хомодимер-1, амино-реактивна бојења и бојења 

као што су МТТ и трипан плаво, код којих боју 

пропуштају мембране или само живих или само 

мртвих ћелија. 

 

  

Слика 12. МТТ тест 
(https://en.wikipedia.org/wiki/MTT_assay) 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0099239906009939
http://www.mbresearch.com/cytotoxicity.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/MTT_assay
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2. Циљ рада 

Циљ овог рада био је испитивање утицаја различитих концентрација раствора 

метанолних и етанолих екстракта I. helenium и G. triacanthos на вијабилност ћелија 

костне сржи. 

 

3.Материјал и методе 

 

 

3.1. Материјал 

 

У експерименту је коришћен следећи материјал: 

• Експерименталне животиње, пацови сојаWistar, тежине око 300 g 

• Костна срж фемура пацова соја Wistar 

• Метанолни и етанолни екстракт биљке I. helenium 

• Метанолни и етанолни екстракт биљке I. helenium 

 

 

 

3.2. Методе 

• Припрема шток и радних раствора 

• Изоловање костне сржи из фемура пацова 

• Поступак за добијање ћелијских елемената костне сржи 

• Протокол за подешавање жељене густине ћелија 

• Трипан плаво метод искључивања бојом 
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3.2.1. Припрема штока и радних раствора 

Шток раствори су припремљени од метанолних и етанолних екстраката биљке I. 

helenium и G. triacanthos. Овај раствор је направљен концентрације 5 mg/ml, а 

направљен је тако што је 50 mg екстракта растворено 

у 10 ml ПБС-а. ПБС је фосфатни пуфер, који се 

најчешће користи у биолошким експериментима за 

одржавање pH средине. Није токсичан за ћелије, па 

због тога има много намена. ПБС је коришћен као 

растварач и при прављењу радних раствора. 

Радни раствори су разблажења шток раствора. Пре 

извођења експеримента направљени су радни 

раствори концентрација 0,05 mg/ml, 0.1 mg/ml, 0,15 

mg/ml, 0,25 mg/ml и 0,5 mg/ml. 

 

3.2.2. Изоловање костне сржи из фемура пацова 

Пацови се жртвују, а затим се дезинфикују 70% алкохолом етанолом. Фемури обе ноге 

се скалпелом и маказама изолују и очисте од везивног ткива и мускулатуре, а затим се 

одсеку епифизе. У стерилни шприц се унесе 2 ml ПБС-а. Кратка гумена цевчица се 

једним крајем навуче на шприц, а другим крајем на кост. Истискивањем ПБС-а из 

шприца у епрувету, која се налази на леду, издувана је костна срж сваке кости, 

истовременим придржавањем цевчице да не би пала због притиска. Након тога се 

суспензија са ћелијама ресуспендује Пастеровом пипетом, да би се разбили агрегати.

 

Слика14. Изоловање костне сржи (https://sites.google.com/site/gsse2014b1/4-experiment-and-results) 

 

 

Слика 13. ПБС 
(http://www.irvinesci.com/prod
ucts/9242-pbs-10x-dulbeccos-
phosphate-buffered-saline-
solution-liquid) 

 

https://sites.google.com/site/gsse2014b1/4-experiment-and-results
http://www.irvinesci.com/products/9242-pbs-10x-dulbeccos-phosphate-buffered-saline-solution-liquid
http://www.irvinesci.com/products/9242-pbs-10x-dulbeccos-phosphate-buffered-saline-solution-liquid
http://www.irvinesci.com/products/9242-pbs-10x-dulbeccos-phosphate-buffered-saline-solution-liquid
http://www.irvinesci.com/products/9242-pbs-10x-dulbeccos-phosphate-buffered-saline-solution-liquid
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3.2.3. Поступак за добијање ћелилијских елемената костне сржи 

Ресуспендована ћелијска суспензија центрифугира се 10 min, на 1100 обртаја/min. при 

температури од 4 ºC. По завршеном центрифугирању, Пастеровом пипетом је извучен 

супернатант и талогу ћелија који остаје на дну епрувете додато је 10ml ПБС-а. Ћелије 

су затим ресуспендоване у ПБС-у и на тај начин је добијен ћелијски шток.  

 

Слика 15. Центрифугирање (https://analizakrvi.wordpress.com/2014/04/29/centrifugiranje/) 

 

 

3.2.4. Протокол за подешавање жељене густине ћелија 

 

Овај протокол се користи за одређивање вијабилности ћелија, приноса вијабилних 

ћелија и подешавања жељене густине ћелија (4.0 х 106 ћелија/ml). Најпре, у чисту 

епендорфицу треба додати 350 µl ПБС-а, 50 µl 0.4% трипан плаво раствора, а затим и 

100 µl ћелијског штока. У формули која следи ово се односи на ''фактор разблажења'' 

Трипан плаво раствор боје прави се тако што се 0.4 g 

трипан плаво боје дода у 100 ml воде и тако се добија 0,4% 

раствор. 

 

 

 

 

 

Слика 16. Трипан плаво раствор 
(https://lifescience.canvaxbiotech.c
om/product/trypan-blue/) 

 

https://analizakrvi.wordpress.com/2014/04/29/centrifugiranje/
https://lifescience.canvaxbiotech.com/product/trypan-blue/
https://lifescience.canvaxbiotech.com/product/trypan-blue/
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Бројање ћелија врши се у хемоцитометарским коморицама од којих је Нојебајерова 

(Neubauer-ова) најчешће коришћена. Ова хемоцитометарска коморица представља 

дебелу микроскопску плочицу у коју су урезана 4 уздужна жљеба. Између два 

унутрашња жљеба налази се попречни жљеб који дели средње поље на два једнака 

дела. У оба дела средњег поља су урезане мрежице за бројање ћелија. Површина 

мрежице је 9 mm2 и чини је 9 квадрата површине 1 mm2. Сваки од ових квадрата 

подељен је на 16 мањих, једнаких квадрата чија је површина 1/16 mm2. Централни 

квадрат подељен је на 25 мањих квадрата од којих је сваки подељен на још 16 једнаких 

квадратића чија је површина 0,0025 mm2.  

 

Слика 17. Коморица за бројање ћелија (https://laboratoryinfo.com/manual-cell-counting-neubauer-chamber/) 

 

 

 

 

Слика 18. Коморица за бројање ћелија увећана под микроскопом (https://laboratoryinfo.com/manual-cell-counting-
neubauer-chamber/) 

 

Периферни квадрати за 

бројање ћелија 

https://laboratoryinfo.com/manual-cell-counting-neubauer-chamber/
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Пипетманом из епендорфице узорковано је 20 µl обојене ћелијске суспензије и пренето 

је на хемоцитометарску коморицу. Ћелије су бројане у 4 периферна квадрата површине 

1 mm2. 

Ћелијска вијабилност одређена је користећи се следећом формулом: 

Број живих ћелија / Укупан број ћелија х 100 = Вијабилност (%) 

Након тога, укупан принос вијабилних ћелија одређен је уз помоћ следеће формуле: 

Број вијабилних ћелија / Пребројани квадрати х Фактор разблажења х 

Хемоцитометарски фактор х Тренутни волумен (ml) = Принос вијабилних ћелија 

Користећи наредне формуле, одређен је волумен ПБС-а који треба додати тренутном 

ћелијском штоку да би добили одређену ћелијску густину (4.0 х 106 ћелија/ml) 

Принос вијабилних ћелија / Жељена густина ћелија = Укупан потребни волумен 

Укупан потребни волумен – Тренутни волумен = Волумен који се додаје ћелијском 

штоку 

 

3.2.5. Трипан плаво метод искључивања бојом 

 

Трипан плаво је витална боја произведена из толуидина, односно неколико изопрених 

база деривата толуена. Назив боје потиче од њене способности да убија паразите које 

изазивају болест спавања, Трипанозоме. Позната је још под називом Нијагара плаво и 

Диамин плаво (Arrived et al., 2006). 

Трипан плаво метода, којом се одређује вијабилност ћелија, заснована је на негативном 

наелектрисању боје, што јој омогућава да кроз селективно пропустљиву мембрану 

ћелија пролази само у случају ако је дошло до оштећења мембране. Живе ћелије, чији је 

интегритет мембране очуван, не пропуштају боју и посматрањем под микроскопом се 

виде као светло-жуте. Мртве ћелије, код којих је дошло до оштећења мембране, 

примају трипан плаво боју, па се под микроскопом виде као плаве. Овом методом се не 

могу међусобно разликовати мртве и некротичне ћелије.  
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Слика 19. Мртве и живе ћелије (https://forum.image.sc/t/trypan-blue-exclusion-pipeline/18630) 

Након подешавања жељене густине ћелија, обележене су нове, чисте епрувете у које је 

пипетманом пребачено по 500 µlћелијске суспензије и 500 µl радног раствора, 5 

понављаја сваке концентрације. У контроли је, уместо радног раствора додато 500 µl 

ПБС-а. Епрувете су инкубиране у воденом купатилу 1h на 37 ºС.  

Након завршетка инкубације, садржај епрувета поново је центрифугиран 10 мин на 

1100 обрт/мин. на 4 ºС како би се ћелије исталожиле на дну епрувете. Након завршетка 

центрифугирања, пажљиво је пипетманом извучено 900 µl супернатанта и додата иста 

количина трипсина. Трипсин има улогу да одвоји ћелије међусобно, као и од дна и 

зидова епрувете, за које су адхерирале у току центрифугирања.  

Трипсин за 50 мл се прави тако што се одмери: 12,5 mg трипсина, 18,5 mg ЕДТА и 48 

ml ПБС-а. Раствор је стајао у фрижидеру 10 минута. Након тога, по 50 µl суспензије из 

сваке епрувете је пребачено у нову, обележену епендорфицу, где је додато и 50 µl 

Трипан плаво боје.  

Из сваке епендорфице узето је по 20 µl обојене ћелијске суспензије и пребачено на 

Неубауерову коморицу, на којој су бројане живе и мртве ћелије одвојено. На основу 

односа живих и мртвих ћелија за сваку концентрацију је израчунат проценат 

вијабилности, средња вредност сваког триплета, као и стандардна грешка. 

Мртва ћелија која се боји 

у плаво трипан плаво 

бојом 

Живе необојене ћелије 

https://forum.image.sc/t/trypan-blue-exclusion-pipeline/18630
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3.3. Обрада резултата 

 

Добијени резултати су прво обрађени уз помоћ програма Microsoft Excel. Прво је уз 

помоћ добијених резултата, који представљају процентуалне вредности вијабилности 

ћелија при третирању различитим концентрацијама раствора метанолских и етанолских 

екстраката на ћелије коштане сржи, одрађена дескриптивна анализа. Дескриптивна 

анализа представља средње вредности датих добијених вредности, као и стандардну 

девијацију која представља меру дисперзију у основном скупу тј. колико добијене 

вредности одступају од аритметичке средине скупа.  

Уз Microsoft Excel коришћен је и софтвер SYSTAT13, преко којег је урађен Студентов т 

тест. Овај тест се користи за тестирање нулте хипотезе и значајности разлика између 

две аритметичке средине. Нулта хипотеза говори о томе да не постоји разлике међу 

испитиваних третмана. Као ниво значајности одређена је вредност α = 0.05, што значи 

да не постоји статистичка значајност у резултатима, односно да се нулта хипотеза 

прихвата ако је вероватноћа p > 0.05. То значи да прихватамо нулту хипотезу са 

вероватноћом већом од 5 %. 

Затим је одрађена анализа варијансе или ANOVA. Ова статистичка анализа се користи 

да би се утврдиле статистички значајне разлике између три или више елемената на 

некој зависној варијабли. 

Напослетку, резултати су приказани у облику табела и графикона да би били 

прегледнији читаоцима и верније приказивали добијене вредности. 
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4.Резултати и дискусија 

 

Цитотоксични утицај метанолског и етанолског екстракта I. helenium на 

ћелије костне сржи пацова 

 

Цитотоксични утицај врсте I. helenium на ћелије костне сржи пацова је приказан у 

Табели 1 и на Графику 1. Резултати показују да постоји линеарна зависност између 

вијабилности ћелија костне сржи и концентрације метанолског и етанолског екстракта 

(Табела 1, График 1). 

Када се узму у обзир средње процентуалне вредности вијабилности ћелија и 

метанолског и етанолског екстракта долази се до следећих резултата. 

У случају раствора метанолског екстракта највећа вијабилност ћелија је при 

концентрацији од 0.025 mg/ml и износи 70,42 ± 14,05%. Већ при овој концентрацији 

може се приметити пад вијабилности у односу на нетретирану, контролну пробу, што 

показује да ови екстракти садрже у себи активну супстанцу, која делује токсично на 

ћелије, односно оштећује мембрану ћелија, па ћелијска мембрана постаје пропустљива 

за трипан-плаво боју. При концентрацији од 0.05 mg/ml вијабилност је још мања и 

износи 67,24 ± 2,26%. У Табели 1. се примећује да се даље процентуалне вредности 

вијабилности ћелија постепено смањују што је већа концентрација, што се јасно 

оцртава и на Графику 1. Најмања вредност вијабилности ћелија је при конентрацији од 

0.25 mg/ml и износи 38,20 ± 19,71% из чега може закључити да је више од половине 

ћелија у овом случају мртво, што се осликава доминацијом плаве боје при бројању 

ћелија у коморици.  

У случају раствора етанолског екстракта, истраживањем су добијени слични резултати 

као за метанолски ексктракт. Највећа вијабилност ћелија је такође при најмањој 

концентрацији од 0.025 mg/ml и износи 77,92 ± 7,28%.  Овде се исто као у претходном 

случају може запазити да је мања вијабилност у односу на контролну пробу, што нам 

говори о томе да и етанолски екстракт поседује одређене цитотоксичне материје. При 

наредним концентрацијама раствора, долази до постепеног пада вијабилности ћелија 

све до концентрације од 0.25 mg/ml где је преживело свега 32,86 ± 12,88% ћелија. 
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Након одређивања средњих вредности и стандардне девијације, одређена је и IC50 

вредност за сваки од екстраката. IC50 вредност представља вредност на којој је код 50% 

анализираних ћелија одређене популације инхибиран раст. Ова вредност је прочитана 

на основу графика, тако што је повучена хоризонтална линија од тачке која приказује 

50% на ординати, а затим тамо где је пресекла линију графика, повучена је вертикална 

права. Ова вертикална права сече апсцису, тј х-осу у једној тачки и та тачка предстаља 

управо IC50 вредност. 

IC50 вредност за метанолски екстракт износи 0.107 mg/ml, из чега се може приметити да 

се ова вредност креће између 0.075 mg/ml и 0.125 mg/ml. Исти случај је и са етанолским 

екстрактом где IC50 вредност износи 0.095 mg/ml. За наредна истраживања ових 

екстраката би могле да се одреде концентрације раствора које су приближније 

вредностима које се крећу око IC50 вредности обеју екстраката. 

Легенда: AV- средња вредност, SD- стандардна девијација, p≤0.05 

 

 

График 1. Проценат вијабилности ћелија коштане сржи пацова под утицајем метанолског 

и етанолског екстракта врсте I. helenium 

 

Табела 1. Резултати утицаја типа екстракције врсте I. helenium на вијабилност 

ћелије костне сржи Студентовим т тестом 

Концентрација 

mg/ml 

Тип екстракта 

P вредност Метанолски Етанолски 

%вијабилности ћелија 

AV ± SD 

0.025 70,42 ± 14,05 77,92 ± 7,28 0.320 

0.05 67,24 ± 2,26 69,44 ± 7,71 0.557 

0.075 57,40 ± 16,49 57,16 ± 9,57 0.978 

0.125 41,66 ± 13,22 48,34 ± 9,28 0.382 

0.25 38,20 ± 19,71 32,86 ± 12,88 0.626 
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Да би резултати били верније приказани, постављена је нулта хипотеза, која говори да 

нема разлике између тестираних узорака, у овом случају између вијабилности ћелија 

које су третиране растворима метанолског екстракта и растворима етанолског 

екстракта. Нулта хипотеза се прихвата ако Студентов т тест покаже да је p > 0.05. У 

случају конентрације од 0.025 mg/ml p вредност износи 0.320, што говори о томе да 

нема разлике у вијабилности ћелија у односу на то којим екстрактом су третиране при 

овој концентрацији. То се поклапа и са наредним вредностима које за концентрације од 

0.05, 0.075, 0.125 и 0.25, p вредности редом износе 0.557, 0.978, 0.382 и 0.626. Свуда је р 

> α, што значи да се нулта хипотеза прихвата. 

Прихватање нулте хипотезе доводи до закључка да метанолски и етанолски екстракт 

корена ове врсте не делују значајно другачије на вијабилност ћелија коштане сржи. Ово 

се може објаснити чињеницом да оба поларна растварача предоминантно растварају 

исте биљне секундарне метаболите, односно да поседују исте активне супстанце које 

делују цитотоксично на ћелије коштане сржи. Наредна истраживања би требало да се 

усредсреде на упоређивање ових растварача са неким растварачем који би деловао на 

другачији начин. Алкохолна екстракција инуле се врши да би се продуковао хеленин са 

40% алантолактона и 60% изоалантолактона (Xu, Wang, Peng, & Li, 2014).  

Алантолактон је компонента која је заслужна за апоптозу, односно изазива 

програмирану ћелијску смрт. Показано је да алантолактон има антипролиферативни 

ефекат на ћелије рака дебелог црева (Bao, 2013), рака јетре (Lei et al., 2012) и на ћелије 

леукемије (Yang et al., 2013). Конкретно, механизам деловања може се описати на 

сквамозним ћелијама рака плућа. Алантолактон представља окидач за апоптозу и 

индукује да се ћелијски циклус заустави у Г1/Г0 фази. Ово се дешава јер се повећава 

експресија одређених каспаза, као и других фактора који подстичу процес апоптозе, а 

инхибирају се фактори као што је Bcl-2, који би зауставили процес апоптозе (P. Zhao et 

al., 2015). 

За разлику од резултата које је показао Студентов т тест, где је закључено да нема 

статистичке значајности у вези типа растварача, односно екстраката који су коришћени 

за експеримент, анализа варијансе је показала нешто другачије резултате. Овде је 

примећено постојање сигнификантности у проценту вијабилности ћелија коштане сржи 

у зависности од тестиране концентрације, без обзира на екстракт. То се примећује и 

равномерним падом вредности процената вијабилности, како се концентрације 

раствора повећавају (График 1). 
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Анализом података показано је да екстракт испитиване биљне врсте показује 

цитотоксични ефекат на ћелијe коштане сржи. Управо цитотоксичност и анти-туморска 

активност представљају најчешће потенцијалне активности сесквитерпеноида код овог 

рода. Антитуморска активност, презентована је кроз цитотоксичну активност in vitro 

експериментима на канцерским ћелијским линијама, инхибирајући неоангиогенезу и 

метастазу тумора и изазивајући апоптозу (Wang et al., 2014). Супстанце које се сматрају 

одговорним за антитуморску активност су управо инулин и хеленин, од којих хеленин 

представља смешу алантолактона и изоалантолактона, сесквитерпеноидних супстанци, 

које индукују активност кинин редуктазе у јетри, бубрезима, танком цреву и желуцу и 

представљају потенцијалне хемопревентивне агенсе (S. S. Lim et al., 2007). 

Године 2006. Dorn и сар. су истраживали цитотоксичност екстракта корена ове врсте 

МТТ тестом на туморске ћелијске линије и то на HT-29 (рак дебелог црева), MCF-7 (рак 

дојке), Capan-2 (рак панкреаса)и G1 (астроцитома11). Резултати су показали LD50 

вредности од 0,15 µl/ml за HT-29, 0,17 µl/ml за MCF-7, 0,10 µl/ml за Capan-2 и 0,18 µl/ml 

за G1. Такође су потврдили и да хумане лимфоцитне ћелије више толеришу испитивану 

супстанцу, односно код два различита донора добијене су вредности за LD50 од 2,4 

µl/ml и 3,0 µl/ml (Dorn et al., 2006). 

На основу резултата претходних истраживања може се закључити да су потребне доста 

мање концентрације раствора ектраката корена I. helenium који садрже цитотоксичне 

супстанце, које се мере у µg/ml, које би деловале цитотоксично на туморске ћелијске 

линије, док су ћелије коштане сржи које су проучаване у овом раду, показале већу 

вијабилност при таквим концентрацијама, и цитотоксично деловање тек на 

концентрацијама раствора екстраката које се мере у ml/mg. Ово је значајно да при 

третирању канцера хемопревентивним агенсима не би дошло до оштећења и здравих 

хематопоезних ћелија. 

Ово истраживање треба само да буде основа за даља истраживања у откривању 

антипролиферативних активности ове биљне врсте, да би се напредовало у начинима 

лечења различитих врста канцера. Даљи корак би могао бити одређивање још 

прецизније концентрације алкохолних екстракaта корена ове биљке који инхибира 50% 

раста ћелија. Ове концентрације би требало да буду ближе концентрацијама које се 

крећу око IC50.  

                                                           
11 Тумор можданог ткива који води порекло од ћелија мозга које се називају астроцити 
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Цитотоксични утицај метанолског и етанолског екстракта G. triacanthos на 

ћелије коштане сржи пацова 

 

Цитотоксични утицај врсте G. triacanthos на ћелије коштане сржи пацова је приказан у 

Табели 2 и на Графику 2. Резултати показују да постоји линеарна зависност између 

вијабилности ћелија костне сржи и концентрације метанолског и етанолског раствора 

(Табела 2, График 2). 

Када се узму у обзир средње процентуалне вредности вијабилности ћелија и 

метанолског и етанолског екстракта долази се до следећих резултата. 

У случају раствора метанолског екстракта највећа вијабилност ћелија је при 

концентрацији од 0.025 mg/ml и износи 71,81 ± 4,58%. Већ при овој концентрацији 

може се приметити пад вијабилности у односу на нетретирану, контролну пробу, што 

показује да ови екстракти садрже у себи активну супстанцу, која делује токсично на 

ћелије, односно оштећује мембрану ћелија, па ћелијска мембрана постаје пропустљива 

за трипан-плаво боју. При концентрацији од 0.05 mg/ml вијабилност је још мања и 

износи 63,14 ± 2,37%. У Табели 2. се примећује да се даље процентуалне вредности 

вијабилности ћелија постепено смањују што је већа концентрација. Најмања вредност 

вијабилности ћелија је при конентрацији од 0.25 mg/ml и износи 38,20 ± 19,71% из чега 

се може закључити да је више од половине ћелија у овом случају мртво, што се 

осликава доминацијом плаве боје при бројању ћелија у коморици. При концентрацији 

од 0.25 mg/ml се примећује велика вредност стандардне девијације, односно резултати 

се доста расипају око средње вредности. Ово потврђује График 2. где се примећује да је 

вијабилност нагло опала при највећој концентрацији. Ово се може десити због промене 

неких услова спољашње средине, на пример температуре, или може говорити о томе да 

се наредни експеримент треба вршити тако да највећа концентрација раствора којим се 

третирају ћелије буде између 0.125 mg/ml и 0.25 mg/ml. 
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У случају раствора етанолског екстракта, истраживањем су добијени слични резултати 

као за метанолски ексктракт. Највећа вијабилност ћелија је такође при најмањој 

концентрацији од 0.025 mg/ml и износи 71,46 ± 0,65%.  Овде се исто као у претходном 

случају може запазити да је мања вијабилност у односу на контролну пробу, што нам 

говори о томе да и етанолски екстракт поседује одређене цитотоксичне материје. При 

наредним концентрацијама раствора, долази до постепеног пада вијабилности ћелија 

све до концентрације од 0.25 mg/ml где је преживело свега 13,29 ± 14,46% ћелија, а 

овде се исто као код метанолског екстракта види нагли пад вијабилности ћелије, где је 

расипање вредности око средње вредности 14,46%, што је значајно одступање 

процентуалних вредности вијабилности ћелија у односу на вредност која представља 

аритметичку средину тих вредности. Долази се до закључка да су добијене доста 

различите вредности вијабилности, што се опет могло десити због деловања 

различитих спољашњих услова при различитим пробама. 

Легенда: AV- средња вредност, SD- стандардна девијација, p≤0.05 

 

График 2. Проценат вијабилности ћелија коштане сржи пацова под утицајем метанолског 

и етанолског екстракта плода врсте G. triacanthos 

Концентрација 

mg/ml 

Тип екстракта 

P вредност 
Метанолски Етанолски 

%вијабилности ћелија 

AV±SD 

0.025 71,81 ± 4,58 71,46 ± 0,65 0.869 

0.05 63,14 ± 2,37 64,07 ± 2,69 0.578 

0.075 60,80 ± 3,14 59,13 ± 2,82 0.403 

0.125 54,32 ± 2,48 51,22 ± 0,68 0.027 

0.25 5,16 ± 3,15 13,29 ± 14,46 0.254 

Табела 2. Резултати утицаја типа екстракциј врсте G. triacanthos на вијабилност ћелија 

коштане сржи Студентовим т тестом 



~ 31 ~ 
 

Након одређивања средњих вредности и стандардне девијације, одређена је и IC50 

вредност за сваки од екстраката. IC50 вредност представља вредност на којој је код 50% 

анализираних ћелија одређене популације инхибиран раст и одређивање ове вредности 

је објашњено у претходном делу овог поглавља који говори о биљци I. helenium. IC50 

вредност за метанолски екстракт износи 0.136 mg/ml, из чега се може приметити да се 

ова вредност креће између 0.125 mg/ml и 0.25 mg/ml. При третирању етанолским 

екстрактом IC50 вредност износи 0.127 mg/ml и овде се налази у распону између 0.125 и 

0.25 mg/ml, мада је скоро једнак концентрацији од 0.125 mg/ml. За наредна 

истраживања ових екстраката би могле да се одреде концентрације раствора које су 

приближније вредностима које се крећу око IC50 вредности обеју екстраката. 

Да би резултати били верније приказани, постављена је нулта хипотеза, која говори да 

нема разлике између тестираних узорака, у овом случају између вијабилности ћелија 

које су третиране растворима метанолског екстракта и растворима етанолског 

екстракта. Нулта хипотеза се прихвата ако Студентов т тест покаже да је p > 0.05. У 

случају конентрације од 0.025 mg/ml p вредност износи 0.869, што говори о томе да 

нема разлике у вијабилности ћелија у односу на то којим екстрактом су третиране при 

овој концентрацији. То се поклапа и са наредним вредностима које за концентрације од 

0.05, 0.075, и 0.25, p вредности редом износе 0.558, 0.403 и 0.254. Свуда је р > α, што 

значи да се нулта хипотеза прихвата. Међутим, при концентрацији од 0.125 mg/ml, 

нулта хипотеза се одбацује јер је р < α, тачније износи 0.027. То значи да постоји 

статистичка значајност између деловања метанолског и етанолског екстракта при овој 

концентрацији, односно да при датој концентрацији различито утичу на вијабилност 

ћелија. У Табели 1. се може видети да је вијабилност доста мања при третирању 

метанолским раствором, што нас наводи на размишљање да је овај екстракт токсичнији 

по ћелије у односу на етанолски. Међутим, пошто се резултати вијабилности ћелија при 

осталим концентрацијама раствора екстраката слични, не може се са сигурношћу 

говорити да је то тачно. Мања вијабилност код метанолског екстракта може говорити и 

о томе да су услови при којима је извођен овај део експеримента деловали на ток 

експеримента у другачијем правцу. 

Прихватање нулте хипотезе доводи до закључка да метанолски и етанолски екстракт 

корена ове врсте не делују значајно другачије на вијабилност ћелија коштане сржи. Ово 

се може објаснити чињеницом да оба поларна растварача предоминантно растварају 

исте биљне секундарне метаболите, односно да поседују исте активне супстанце које 

делују цитотоксично на ћелије коштане сржи.  
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Наредна истраживања би требало да се усредсреде на упоређивање ових растварача са 

неким растварачем који би деловао на другачији начин. 

За разлику од резултата које је показао Студентов т тест, где је закључено да нема 

статистичке значајности у вези типа растварача, односно екстраката који су коришћени 

за експеримент, анализа варијансе је показала нешто другачије резултате. Овде је 

примећено постојање сигнификантности у проценту вијабилности ћелија коштане сржи 

у зависности од тестиране концентрације, без обзира на екстракт. То се примећује и 

равномерним падом вредности процената вијабилности, како се концентрације 

раствора повећавају (График 2). 

Врста G. triacanthos је истраживана мање у погледу цитотоксичности у односу на 

биљну врсту I. helenium. Међутим, може се извршити поређење са истраживањима 

плода и семена других врста овог рода.  

Истраживања врсте G. triacanthos почело је 2014. године од стране Mohammed и сар. 

Испитиван је етанолни екстракт листова ове врсте, где је показао потенцијалну 

антитуморску активност на туморске ћелијске линије јетре, цервикса, ларинкса и 

дебелог црева, са IC50  вредностима редом 1,68; 0,74; 1,28; 0,67 µg/ml (Mohammed et al., 

2014). Може се приметити да је етанолни екстракт листова токсичан за ћелијске линије 

канцера, више него што је етанолни екстракт плода токсичан на ћелије коштане сржи. 

Chow и сарадници су истраживали антипролиферативну активност екстракта плода 

врсте G. sinensis, МТТ тестом је откривено да помаже у борби против 4 типа туморских 

ћелијских линија, а то су:  MCF-7, MDA-MB231, HepG2 и SLMT-1. Ови ћелијски 

типови представљају ћелијске линије карцинома дојке, негативног карцинома дојке, 

хепатобластома и езофагеалног сквамозног карцинома (L.M.C. Chow et al., 2002). 

Године 2003. исти тим је истраживао мијелогену леукемију. Екстракт семена је показао 

потенцијалну антитуморску активност против К562 хроничне мијелогене леукемије и 

HL-60 акутне мијелогене леукемије (Larry Ming Cheung Chow et al., 2003). Ово је 

значајно јер ове концентрације раствора екстраката не би утицале на здраве 

хематопоезне ћелије. То потврђује наш експеримент који показује да су потребне 

значајно веће концентрације раствора екстраката плода G. triacanthos да би дошло до 

смрти здравих ћелија. 

 

 



~ 33 ~ 
 

 

Цитотоксичну активност показују присутни тритерпеноидни сапонини, који индукују 

смањење концентрације цитоплазматског ДНК-хистонског комплекса код ћелијских 

линија канцера дебелог црева, чиме индукује апоптозу (S. J. Lee et al., 2009). 

Chui и сарадници (2005) су показали да је активација сигналног пута каспазе-3, 

молекула, одговорног за програмирану ћелијску смрт, укључена у механизам 

активације апоптозе индуковане екстрактом семена врсте G. sinensis (Chui et al., 2005).  

Осим што су испитивани екстракти врста овог рода, испитивана је и цитотоксичност 

одређених супстанци које су изоловане из ових биљака. Конретно, изоловани су 

каспикаозиди А, Б, Ц и Д из G. caspica од стране Miyase и сар. (2010), од којих су А и Д 

показали цитотоксичну активност на ћелијске линије HepG2, а Б и Ц на ћелијске линије 

HepG2, A549 i HT29 (Miyase et al., 2010). 

Ово истраживање је значајно због резултата који су показали да су потребне доста веће 

концентрације раствора које делују цитотоксично на здраве ћелије, у односу на 

концентрације раствора које делују цитотоксично на туморске ћелије. Наредна 

истраживања би требало да представљају продужетак неког истраживања на 

конкретним испитиваним канцерским линијама или здравим ћелијским линијама истог 

типа. 
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Поређење утицаја метанолског и етанолског екстракта код обе врсте, на 

вијабилност ћелија коштане сржи пацова 

 

Легенда: AV- средња вредност, SD- стандардна девијација, p≤0.05 

 

На основу Табеле 3. може се извршити поређење утицаја метанолског и етанолског 

екстракта на вијабилност ћелија, између врсте I. helenium и врсте G. triacanthos. 

Примећује се да су p вредности свуда веће од 0.05. При концентрацији од 0.025 mg/ml 

износи 0.340, док при осталим концентрацијама од 0.05, 0.075, 0.125 и 0.25 mg/ml редом 

износе 0.480, 0.822, 0.665 и 0.874. И овде се нулта хипотеза прихвата. То у овом случају 

значи да не постоји значајна разлика у деловању метанолског и етанолског екстракта 

код обе врсте. Може се закључити да активне супстанце код обе биљне врсте делују на 

ћелије цитотоксично тако да доводе до исхода у којима нема значајније разлике. Може 

се приметити да G. triacanthos делује мало мање токсично на ћелије у односу на врсту I. 

helenium. Ово би могло значити да слабију цитотоксичну активност поседују 

тритерпенски сапонини и флавоноиди изоловани из врсте G. triacanthos, у односу на 

сесквитерпене друге испитиване биљне врсте. 

Наредна истраживања би требало да изучавају заједничко деловање обеју врста 

обједињених у истом екстракту, где би се можда приметио јачи цитотоксични утицај на 

ћелије коштане сржи. 

 

Концентрација 

mg/ml 

Тип екстракта 

P 

вредност 

Inula helenium Gleditsia triacanthos 

Метанолски Етанолски Метанолски Етанолски 

%вијабилности ћелија* 

AV±SD 

%вијабилности ћелија* 

AV±SD 

0.025 70,42 ± 14,05 77,92 ± 7,28 71,81 ± 4,58 71,46 ± 0,65 0.340 

0.05 67,24 ± 2,26 69,44 ± 7,71 63,14 ± 2,37 64,07 ± 2,69 0.480 

0.075 57,40 ± 16,49 57,16 ± 9,57 60,80 ± 3,14 59,13 ± 2,82 0.822 

0.125 41,66 ± 13,22 48,34 ± 9,28 54,32 ± 2,48 51,22 ± 0,68 0.665 

0.25 38,20 ± 19,71 32,86±12,88 5,16 ± 3,15 13,29±14,46 0.874 

Табела3.Резултати утицаја типа екстракције на вијабилност ћелија коштане сржи 

Студентовим т-тестом 
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5.Закључак 

 

• Метанолски екстракт врсте I. helenium делује цитотоксично на ћелије костне 

сржи пацова, тако да је инхибиран раст 50 % ћелија при концентрацији раствора 

од 0.107 mg/ml. 

• Етанолски екстракт врсте I. helenium делује цитотоксично на ћелије костне сржи 

пацова, тако да је инхибиран раст 50 % ћелија при концентрацији раствора од 

0.095 mg/ml. 

• Метанолски екстракт врсте G. triacanthos делује цитотоксично на ћелије костне 

сржи пацова, тако да је инхибиран раст 50 % ћелија при концентрацији раствора 

од 0.136 mg/ml. 

• Етанолски екстракт врсте G. triacanthos делује цитотоксично на ћелије костне 

сржи пацова, тако да је инхибиран раст 50 % ћелија при концентрацији раствора 

од 0.127 mg/ml. 

• Не постоји значајна разлика у деловању метанолског и етанолског екстракта код 

обе врсте. 
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Извод, ИЗ: 
Inula helenium L. је вишегодишња зељаста биљка 

која се често појављује у Азији и Европи и која 

има изузетан медицински значај. Gleditsia 

triacanthos L. је листопадна биљка, нативна у 

централној и источној Америци, која се користи 

као извор сточне хране, украсна биљка или у 

медицинске сврхе. Циљ овог рада је било 

испитивање утицаја различитих концентрација 

раствора метанолних и етанолих екстракта 

корена I. helenium и G. triacanthos на вијабилност 

ћелија костне сржи пацова соја Wistar. 

Финалне концентрације раствора биле су 0.025 

mg/ml, 0.05 mg/ml, 0.075 mg/ml, 0.125 mg/ml и 

0.25 mg/ml. Утицај на вијабилност ћелија костне 

сржи утврђен је Трипан плаво тестом на 

температури од 37 ºС. Највећа вијабилност 

ћелија костне сржи је при најмањој 

концентрацији раствора и износи 82.5% ± 4.6%, 

док је најмања вијабилност при највећој 

концентрацији финалног раствора 35.5% ± 3.8% 

у случају врсте Inula helenium L. У случају врсте 

Gleditsia triacanthos L. највећа вијабилност ћелија 

костне сржи је при најмањој концентрацији 

раствора и износи 84.3% ± 0.5%, док је најмања 

вијабилност при највећој концентрацији 

финалног раствора 9.2% ± 5.7%. 

Резултати Трипан плаво теста показaли су да постоји 

линеарна зависност између пораста 

концентрације испитиваних супстанци и 

смањења вијабилности ћелија коштане сржи. 
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Abstract, AB: Inula helenium L. is a perrenial herbaceous plant, often found 

in Asia and Europe, with exeptional medical significance. 

Gleditsia triacanthos L. is a deciduous plant, native in central 

and east America, used as fodder, ornamental plant or for 

medical purposes. The purpose of this thesis was to examinate 

the effect of different concentrations of solutions of methyl 

alcohol and ethanol extract of I. helenium and G. triacanthos 

extract on viability of bone marrow cells of rat breed Wistar. 

 

The final concetrations of the solution were 0.025 mg/ml, 0.05 

mg/ml, 0.075 mg/ml, 0.125 mg/ml and 0.25 mg/ml. The effect 

on viability of the bone marrow cells is determined with Trypan 

blue exclusion assay at the temerature of 37 ºС. The largest 

viability of the bone marrow cells occurs when the 

concentration of the solution is smallest and amounts 82.5% ± 

4.6%, while the smallest viability, 35.5% ± 3.8%, occurs when 

the concentration of the final solution is largest, in case of the 

species Inula helenium L. In case of Gleditsia triacanthos L. 

species, the largest viability of the bone marrow cells occurs 

when the concentration of the solution is smallest and amounts 

84.3% ± 0.5%, while the smallest viability amounts 9.2% ± 

5.7% when the concentration of the final solution is the largest. 

 

The resulsts of Trypan blue exclusion assay have shown that 

there is linear dependency between the growth of 

concentration of substances that were tested and decrease of 

viability of bone marrow cells. 
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