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САЖЕТАК 

Циљ овог рада био је испитивање утицаја различитих концентрација метанолског 

и етанолског екстракта Gleditsia triacanthos L. и Inula helenium L. на осмотску 

резистенцију еритроцита пацова соја Wistar, у различитим временским интервалима. 

Концентрације финалних раствора биле су: за хемолизу - (0,025 mg/ml, 0,05 mg/ml, 0,075 

mg/ml, 0,125 mg/ml и 0,25 mg/ml; за поновљену хемолизу са 10x јачим концентрацијама 

раствора - 0,25 mg/ml, 0,5 mg/ml, 0,75 mg/ml, 1,25 mg/ml и 2,5 mg/ml; за антихемолизу - 

0,05 mg/ml, 0,1 mg/ml, 0,15 mg/ml, 0,25 mg/ml и 0,5 mg/ml. Проценат хемолизе и 

антихемолизе одређен је мерењем абсорбанце на спектрофотометру, на таласној дужини 

од 540 nm, након инкубације екстраката у временским интервалима од 60, 90 и 120 

минута, за хемолизу, и 2 и 4 сата, за антихемолизу.  

Резултати хемолитичког теста показaли су да постоји линеарна зависност између 

концентрације и процента хемолизе, као и да се проценат хемолизе повећава са 

повећањем времена инкубације. Највећа концентрација етанолског екстракта гледичије 

(0,25 mg/ml) изазива највећи проценат хемолизе (154,45% ± 11,24%), а најмања 

концентрација (0,025 mg/ml) изазива најмањи проценат хемолизе (106,33 ± 1,63%). Код 

метанолског екстракта те вредности су: најмањи проценат хемолизе (0,1% ± 0,17%) 

изазива концентрација супстанце од 0,025 mg/ml, а највећи проценат хемолизе (76,74% 

± 24,05%) изазива концентрација од 0,25 mg/ml. Код екстраката инуле вредности су 

следеће: за метанолски екстракт проценат хемолизе се креће од 1,02% ± 2,15% при 

концентрацији од 0,25 mg/ml, до 116% ± 32,57% при концентрацији од 2,5 mg/ml, а за 

етанолски екстракт проценат хемолизе се креће од 0,51% ± 1% при концентрацији од 0,25 

mg/ml, до 114,18% ± 11,59% при концентрацији од 2,5 mg/ml. Метанолски екстракт омана 

је показао већи хемолитички утицај од етанолског екстраката, док је код гледичије 

етанолски екстракт јачи од метанолског.  

Резултати антихемолитичког теста, такође, су показали линеарну зависност 

концентрације екстраката Inula helenium и процента антихемолизе. Hајвећа 

концентрација метанолског екстракта омана (0,5 mg/ml) изазива највећи проценат 

хемолизе (-1360% ± 850,18%), a најмања концентрација (0,05 mg/ml) изазива најмањи 

проценат хемолизе (86,67 ± 11,55%). Овим резултатима је показано да екстракти Gleditsia 

triacanthos и Inula helenium имају хемолитичку активност, као и да екстракти Inula 

helenium при нижим концентрацијама испољавају антихемолитичку активности. 

Кључне речи: Gleditsia triacanthos, Inula helenium, хемолиза, еритроцити 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to determine the effects of different concentrations of 

methanolic and ethanolic extracts of the Gleditsia triacanthos L. and Inula helenium L. on the 

osmotic resistance of rats erythrocytes of the Wistar rats at different time intervals. The  finale 

concentrations of solutions were: for hemolysis - (0,025 mg/ml, 0,05 mg/ml, 0,075 mg/ml, 

0,125 mg/ml and 0,25 mg/ml; for repeated hemolysis with 10x higher concentrations of the 

solution - 0,25 mg/ml, 0,5 mg/ml, 0,75 mg/ml, 1,25 mg/ml and 2,5 mg/ml; for antihemolysis, 

0,05 mg/ml, 0,1 mg/ml, 0,15 mg/ml, 0,25 mg/ml and 0,5 mg/ml. The percentage of hemolysis 

and anthemolysis of red blood cells was determined by measuring the absorbance on a 

spectrophotometer, at a wavelength of 540 nm, after incubation of the samples for 60, 90 and 

120 minutes, for hemolysis, and for 2 and 4 hours for antihemolysis. 

The results of the hemolytic test showed that there is a linear dependence between the 

concentration and the percentage of hemolysis, and that the percentage of hemolysis increases 

with increasing incubation times. The highest concentration of ethanolic extract of Gleditsia 

triacanthos  (0.25 mg / ml) causes the highest percentage of hemolysis (154.45% ± 11.24%), 

and the lowest concentration (0.025 mg / ml) causes the lowest hemolysis (106.33 ± 1.63% ). 

For the methanolic extract of Gleditsia triacanthos these values are: the lowest percentage of 

hemolysis (0.1% ± 0.17%) is caused by a concentration of 0.025 mg / ml, and the highest 

percentage of hemolysis (76.74% ± 24.05%) is caused by a concentration of 0, 25 mg / ml. For 

extracts of the Inula helenium, the values are as follows: for the methanolic extract the 

percentage of hemolysis ranges from 1.02% ± 2.15%, at a concentration of 0.25 mg / ml, to 

116% ± 32.57%, at a concentration of 2.5 mg / ml, and for the ethanolic extract the percentage 

of hemolysis ranges from 0.51% ± 1%, at a concentration of 0.25 mg / ml, to 114.18% ± 

11.59%, at a concentration of 2.5 mg / ml. The methanolic extract of the Inula helenium showed 

a higher hemolytic effect than the ethanolic extract, while for the Gleditsia triacanthos, the 

ethanolic extract showed a higher hemolytic effect than methanolic extract. 

The results of the anti-hemolytic test also showed a linear dependence of the 

concentration and the percentage of anthemolysis. The higher concentration of the methanolic 

extract of the Inula helenium (0.5 mg / ml) causes the highest percentage of hemolysis (-1360% 

± 850,18%), and the lowest concentration (0,05 mg / ml) causes the lowest percentage of 

hemolysis (86,67 ± 11, 55%). 

Key words: Gleditsia triacanthos, Inula helenium, hemolysis, erythrocytes 
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1. УВОД 

1.1. Gleditsia triacanthos L.  

1.1.1. Биолошке карактеристике 

Род Gleditsia (Fabaceae) обухвата 14 врста листопадних, дрвенастих биљака које 

могу досегнути висину и до 20-30 m (Mohammed, Abou Zeid, El Hawary, Sleem, & Ashour, 

2014).  

Према Флори Кине, морфологија Gleditsia triacanthos L. описана је на следећи 

начин: листопадно дрво или грм са бодљикавим гранчицама на главним гранама и 

стаблу; рахис са жљебом; листови по ободу назубљени, наизменично распоређени, 

једноструко или двоструко парно перасто дељени; лиске су ситне и дугуљасте, јајастог 

или елиптичног облика; цветови моногамни или полигамни, светлозелене до жутозелене 

боје, скупљени у гроздасте цвасти (House, 2007); цвета током зиме, у новембру и 

децембру. Плод је махуна, тамносмеђе до црвеносмеђе боје, кожаста, пљосната, сјајна и 

често усукана; сазрева у јесен прве године и током зиме се задржавају на стаблима. 

Већина тих плодова остаје у близини саме јединке са чијих грана је опало, али се семена 

могу расејавати путем животиња, тачније јелена и говеда, на великим растојањима. Број 

продукованих цветова и плодова се интензивно разликује од године до године, како на 

нивоу саме индивидуе, тако и на нивоу читаве популације (Schaqnabel & Hamrick, 1995). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 1. Gleditsia triacanthos 

(https://keyserver.lucidcentral.org/weeds/data/media/

Html/gleditsia_triacanthos.htm) 

 

Слика 2. Gleditsia triacanthos – цваст 

https://keyserver.lucidcentral.org/weeds/data/m

edia/Html/gleditsia_triacanthos.htm 
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1.1.2. Распрострањење  

Gleditsia triacanthos расте у влажним шумама, на стеновитим планинским 

падинама, пољима и пашњацима Источне и Централне Америке. (Schnabel, Nason, & 

Hamrick, 1998). Такође  је широко распрострањена и у Аргентини (Sciarini, Maldonado, 

Ribotta, Pérez, & León, 2009). Ова врста је постала значајна инвазивна врста корова у 

другим регионима света. Добро подноси тешке градске услове, па се због тога често 

налази у парковима и дрворедима. Добро подноси орезивање па се може користити и за 

формирање живих ограда. Најбоље успева на дубоким, алувијалним и свежим местима. 

Код нас се користи као украсна врста, док се у Северној Америци користи и као 

индустријско дрво у производњи намештаја. 

1.1.3. Хемијски састав 

Полисахариди, који се производе путем микроорганизама, или се екстрахују из 

биљака, називају се гума. Присуство гуме у семенима G. triacanthos потврдили су 

Mazzini и Cerezo (1979). Она се састоји од полисахарида, који су богати галактомананом, 

при чему је однос маноза:галактоза (Ман:Гал) варијабилан и зависи од методе 

екстраховања и пречишћавања, који се користе за изоловање тих полисахарида. 

Галактоманан се састоји од основног маноза ланца, који носи бочне ланце, који се састоје 

од појединачних галактоза јединица.  

Семена ове врсте састоје се из три основна морфолошка елемента: семењаче 

(27%), ембриона (29%) и ендосперма (34%). Семењача садржи, углавном, угљене 

хидрате и лигнин, ембрион садржи протеине, који чине 70% укупне количине протеина 

семена, а ендосперм се састоји најмање од три галактоманана са различитим Ман:Гал 

односом, као и од мање количине протеина и пептида мале молекулске тежине (Sciarini 

et al., 2009). 

До сада је у роду Gleditsia изоловано 

и идентификовано више од 60 једињења. Ове 

хемијске супстанце обухватају: тритерпене, 

стероле, флавоноиде, феноле и алкалоиде. 

Међутим, тритерпеноидни сапонини, који 

су најкарактеристичнији састојци плода 

Gleditsia, заступљени су у великим 

пропорцијама међу изолованим 

једињењима. Ове биљке су богате 

тритерпенима, нарочито 

тритерпеноидним сапонинима, а ти 

сапонини могу бити одговарајући 

хемотаксономски маркери за овај род.  

 

 

 

Слика 3. Тритерпеноидни сапонин 

(https://alchetron.com/Triterpenoid-

saponin#-) 
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Структурне карактеристике тритерпена су наведене на следећи начин: 

 Међу тим тритерпенима могу се издвојити две главне врсте, које се разликују 

на основу њиховог основног скелета, а то су олеанан тип и лупан тип; 

 32 тритерпена су гликозиловани на Ц-3 или Ц-3, -28 позицији са једним или 

више шећерних група;  

 међу 32 тритерпеноидна сапонина, 17 тритерпеноидних глукозида поседују 

једну, две или три монотерпенске киселине 

у шећерним деловима 

Изоловани стероли се такође могу поделити 

на два типа: ланостан тип и лупан тип.  (Zhang et al., 

2016). 

Флавоноиди су још једна група једињења 

изолованих из гледичије, у оквиру које је 

идентификовано 13 једињења, а највећу групу 

представљају флавон гликозиди. У 2007. години, 

из G. sinensis изолована су и идентификована три 

флавона (Zhou, Li, Wang, Liu, & Wu, 2007).У 

другом истраживању, које је спроведено седам година касније, Mohammed et al. (2015) је 

изоловао осам флавонских гликозида и два флавонска 

агликона  из етанолскг екстракта листова Gleditsia 

triacanthos (Mohammed et al., 2014). Алкалоиди су једињења 

која се ретко јављају и изолују из овог рода, а до сада су 

пронађена 4: алкалоид триакантин, изогуанин глукозид који 

је идентификован као саикачинозид, пурински глукозидни 

алкалоид и цитохалазин Н (Zhang et al., 2016). 

У једном истраживању, где је испитивано присуство 

тритерпеногликозида код Gleditsia triacanthos, из њеног 

плода изоловани су сапонини: триакантозиди А1, Г и Ц, 

као и гледичиозиди А, Б, Ц, Д и Е. Исти гледичиозиди су 

изоловани и из перикарпа ове врсте, као и триакантозид Ц, 

олеанолна и ехиноцистинска киселина (Badalbaeva, 

Kondratenko, MzhelVskaya, & Abubakirov, 1972). 

 

Слика 7. Тритерпеноидни гликозид-

ехиноцистинска киселина 

(http://www.chemspider.com/Chemical-

Structure.23089584.html 

Слика 6. Тритерпеноидни гликозид-олеанолна 

киселина  

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_oléanolique) 

Слика 4. Основна структура стерола 

(http://www.chem.ucla.edu/~harding/IGOC

/S/sterol.html) 

Слика 5. Основна структура 

флавоноида 

(https://www.dolcevitaonline.it/

i-flavonoidi-e-la-cannabis/) 
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Даљим истраживањима је утврђено да се из њених листова могу изоловати 

алкалоиди, као и друга једињења: витексин, лутеолин, изовитексин и кверцетин (Ashour, 

El-Hawary, & Zeid, n.d.). 

1.1.4. Примена 

Род Gleditsia sp. врло често се користи као украсна биљка због високог степена 

толеранције на широк спектар климатских услова и услова земљишта (Sciarini et al., 

2009). На пример, врста Gleditsia caspica, која расте и до 12 m,  гаји се у јавним баштама 

у Египту због своје елегантне форме (Yassin, Melek, Selim, & Kassem, 2013). 

Много значајнија примена Gleditsia sp. је у медицинске сврхе. Зна се да је њена 

примена широко заступљена у кинеској медицини (Yassin et al., 2013). Плодови и трње 

се користе за лечење апоплексије, главобоље, продуктивног кашља, астме и 

супуративних кожних болести. Такође је утврђено да се екстракт семена може користити 

као природни извор фенолних једињења и као антиоксидант (Mohammed et al., 2014).  

Традиционална примена Gleditsia triacanthos у медицинске сврхе огледа се у 

њеним фармаколошким својствима: анестетским, антисептичним, антитуморским и 

стомачним активностима. Махуна се користила као локални лек за диспепсију, рубеолу 

и пробаву; кора је коришћена у лечењу великих, малих богиња, рубеоле и диспепсије; 

пријављено је да је цела биљка поседовала мидриатско, умирујуће, наркотично и 

експериментално оксидативно дејства (Cerqueira, Souza, Martins, Teixeira, & Vicente, 

2010). Поред наведеног, екстракт G. triacanthos може да се користи у лечењу 

реуматоидног артритиса, захваљујући својим фармаколошким активностима 

(Mohammed et al., 2014). 

1.1.5. Биолошле активности 

Биоактивним истраживањима је откривено да екстракти или активна једињења 

рода Gleditsia sp.  испољавају широк спектар фармаколошких активности као што су: 

антиканцерогено, анти-инфламаторно, анти-алергијско, аналгетско, анти-HIV, 

антиоксидативно, антибактеријско и антигљивично дејство, што је потврђено 

разноврсним in vivo животињским и in vitro истраживањима (Ha, Park, Ko, & Kim, 2008; 

Lai et al., 2011; Mohammed et al., 2014; Sciences, Shin, & Kim, 2000; Zhou et al., 2007).  

Прво антиканцерогено испитивање започето је 2000-те године, на основу којег се 

сматрало да су врсте рода Gleditsia sp. ефективни антитуморски кандидати за различите 

врсте туморских ћелија, као што су: канцер дојке MCF-7, негативни канцер дојке MDA-

MB231, хепатобластом HepG2, назофарингеални дарцином CNE-2, канцер простате 

LNCaP, карциноми дебелог црева HCT116 и HT29, езофагеални сквамозни карцином 

SLMT-1, канцер плућа A549... (Zhang et al., 2016). 2014. годинe, етанолски екстракт листа 

G. triacanthos окарактерисан је као цитотоксична супстанца због своје антитуморске 

активности против тумора јетре, грлића материце, грла и дебелог црева, са IC50 

вредностима од 1.68, 0.74, 1.28 и 0.67 μg/ml (Mohammed et al., 2014). 
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У традиционалним списима Кине и Кореје забележено је да је трње G. sinensis 

коришћено као традиционални лек у лечењу инфламаторних болести као што су: оток, 

карбункуле, супуративних и кожних болести. Спољашњи омотач плода G. sinensis је, 

такође, коришћен у лечењу респираторних болести изазваних инфламацијом (Zhang et 

al., 2016). 

G. triacanthos je регистрована и као локални аналгетски лек за умирење (анодин), 

као мидријатик и наркотик (Duke & Wain, 1981). Оваква примена ове врсте оправдана је 

недавним истраживањима. 2015. године је испитивана потенцијална аналгетска 

активност метанолског екстракта плода ове биљке (MEGT) и њена фракција богата 

сапонинима. Резултати овог теста су показали да испитиване  супстанце испољавају како 

периферну, тако и централну аналгетску активност (Saleh, Kassem, & Melek, 2016). 

Први сапонин, који је изолован из G. triacanthos 1995. године (Гледичија сапонин 

C), оцењен је као анти-HIV активна супстанца, која спречава HIV репликацију у Н-9 

ћелијама. Ово једињење је показало значајну анти- HIV активност са ЕС50 вредношћу од 

1.1 μm (Konoshima, Yasuda, Kashiwada, Lee, & Cosentino, 1995). Li et al. (2007) је тестирао 

тритерпен, такође изолован из гледичије, против HIV-1 репликације у С8166 ћелијама и 

утврдио да је ово једињење, са ЕС50 вредношћу мањом од 0,064 μg/ml, поседовало снажну 

анти- HIV активност (Li et al., 2007). 

Mohammed et al. (2014) је извео антиоксидативни тест са екстрактима и 

једињењима листа G. triacanthos. У in vivo методи је испитивао антиоксидативну 

активност узастопних етанолских екстраката листа гледичије, чији се ниво глутациона 

повећавао, упоређујући их са дијабетском контролом. Резултати су показали да је  100 

mg концентрације екстракта етанола имало већу антиоксидативну активност (64.05% у 

односу на дијабетску контролу), праћено сукцесивним екстрактима (са вредностима од 

57.14 % до 61.75%), који су упоређивани са витамином Е (65.43%). У in vitro методи 

испитивана је активност уклањања слободних радикала једињења витексина, ориентина, 

лутеолин-7-О-β-глукопиранозида и апигенин-7-О-β-глукопиранозида, путем 2,2-

дифенил-1-пикрилхидразил (DPPH). Међу тим једињењима, витексин, ориентин и 

лутеолин-7-О-β-глукопиранозид нису показали антиоксидативну активност, док је 

апигенин-7-О-β-глукопиранозида показао снажну активност уклањања слободних 

радикала са вредношћу од 91,8% (Mohammed et al., 2014). 
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1.2. Inula helenium L. 

1.2.1. Биолошке карактеристике 

Род Inula (Asteraceae) обухвата неколико врста, које имају значајну медицинску 

вредност, а то су:  

1) Inula helenium L. 

2) Inula racemosa Hooker fil.,  

3) Inula viscosa (L.) Aiton, и  

4) Inula britannica L. (Stojakowska, Michalska, & Malarz, 2006). 

Inula helenium (Оман) L. је широко распрострањена, лековита, вишегодишња 

биљка пореклом из Централне Азије, која је званично забележена у једну од Европских 

Фармакопеја (Stojakowska, Malarz, & Kisiel, 2004).  

У народу је позната и као: Ивањско зеље, 

велики корен, обратиш, велика трава (Šilić, 1990). 

Стабљика је усправна и у горњем делу грана округла и 

веома снажна. Биљка је висока до 2 m. Доњи, средњи и 

горњи листови се разликују по облику и лисној дршци. 

Доњи листови су крупни (20-40 cm), широко 

троугласти или јајасти са дугачким дршкама. Средњи 

листови су мањи, на краткој дршци, по ободу неједнако 

назубљени и јајастог облика. Горњи листови су 

издужено јајасти или у облику ромба, са шиљатим 

врхом и седећи су. Имају крупне и широке главичасте 

цвасти, жуте боје. По ободу главице су једнополни, 

женски, језичасти цветови, а у центру су цвасти 

двополних цветова. Плод је ахенија. Биљка цвета од 

јула до августа (Josifović, Stjepanović, Kojić, & Diklić, 

1970).  

1.2.2. Распрострањење   

Inula helenium (Оман) је широко 

распрострањена у Европи и Азији (Konishi, Shimada, 

Nagao, Okabe, & Konoshima, 2002). Тачније расте на планинама, у појасу букових и 

јелових шума, уз потоке, реке и изворе и у брдско-планинским регијама. Прадомовина 

ове биљке је у Централној Азији, одакле се проширила у Европу, нарочито на Балкану. 

Распрострањена је највише на Балканском полуострву, јужним и источним Карпатима, 

источним Алпима, на Кавказу. Може се наћи на поменутим местима широм Србије 

(Kušan, 1956). 

 

Слика 8. Inula helenium 

(https://species.wikimedia.org/wiki/

Inula_helenium) 
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1.2.3. Хемијски састав 

Хемијске супстанце, које су изоловане из представника рода Inula sp., су: 

монотерпеноиди, дитерпеноиди, тритерпеноиди, сесквитерпеноиди, флавоноиди, 

гликозиди (Wang et al., 2014), есенцијална уља, као и неке фенолне киселине (Konishi et 

al., 2002). Значајан број изолованих и идентификованих сесквитерпеноида, јавља се у 

лактонској форми. Из тог разлога се сесквитерпеноидни лактони користе као хемијски 

маркери за контролу квалитета у биљној медицини Inula-е.  (Wang et al., 2014). 

Досадашњим истраживањима потврђују да је еудезманолидни тип сесквитерпеноидних 

лактона главни секундарни метаболит који је изолован из рода  Inula sp., и поједини 

аутори повезују фармаколошке ефекте ових биљака са широким спектром биолошких 

својстава ових сесквитерпеноида, укључујући антиканцерогену, антиинфламаторну и 

антибактеријску активност (Ghantous, Gali-Muhtasib, Vuorela, Saliba, & Darwiche, 2010). 

                  

Корен Inula helenium садржи есенцијална уља са еудезманолидним типом 

сесквитерпеноидних лактона (углавном алантолактон – хеленин, и изоалантолактон), 

тритерпеноиде, тимол деривате, стероле и чак до 44% полисахарида инулина 

(Stojakowska et al., 2006). Инулин је полимер фруктозе (C6H12O6[C6H10O5]n) кога 

производе многе врсте биљака, па чак и воће и поврће (Coussement, 1999). У овом облику 

биљке складиште енергију у коренима или ризомима. Инулин припада класи хранљивих 

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

бактерија. Инулин је састављен од фруктозних јединица, а на крајевима је глукоза. 

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

компоненте се називају фруктоолигосахариди (Talib & Mahasneh, 2010). 

 

 

Слика 10. Основна структура инулина 

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/

S0144861715004257) 

Слика 9. Еудезманолидни тип 

сесквитерпенских лактона 

(http://www.plantphysiol.org/content/129/1/257) 
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1.2.4. Примена 

Један од представника из рода Inula sp. са највећим бројем извештаја и 

информација о њеном лековитом дејству и примени је Inula helenium (Оман). Хипократ 

је ову биљку описао као добру и ефикасну у лечењу хроничних кожних инфекција и 

свраба. У Средњем веку, производило се вино на бази омана, Potio Sancti Pauli, које се 

сматрало панацејом (општи лек) за болести плућа, дигестивног тракта и главе.  

Оман се користио и још увек се користи у народној медицини, у различитим 

облицима, за лечење разних болести  (Al-Gamma & S., 1998).  На пример, у Јапану се 

користо као миришљава супстанца у производњи народних лекова. У Кини се користио 

у лечењу туберкулозне ентерореје, хроничног ентерогастритиса и бронхитиса, и 

користио се као конзерванс. Нативни американци су користили екстракт и декокцију 

корена у лечењу туберкулозе и осталих поремећаја у функционисању плућа. Оман је са 

другим врста рода Inula sp., односно, са Inula conyza и Inula viscosa, наведен у листи 

медицниских биљака, које се традиционално користе у лечељу дијабетеса (Diabetes 

mellitus) у Мaроку (Eddouks et al., 2007). 

У Европи се традиционално користи као дијафоретик и диуретик (Konishi et al., 

2002). На пример, у традиционалној медицини, у Мађарској, користе се есенцијална уља 

Inula helenium у лечењу респитаторних и дигестивних болести (Babulka, 2011). На 

Проклетијама се корен омана користи за лечење псоријазе (Menković et al., 2011), а у 

Босни и Херцеговини, где је пронађена као дивља биљка, се корен користи за прављење 

чаја, који регулише менструацију (Šarić-Kundalić, Dobeš, Klatte-Asselmeyer, & Saukel, 

2010). У Србији, где је широко распрострањена, користи се као народни лек у лечењу 

респираторних болести као што су астма, бронхитис и велики кашаљ, затим у 

регулисању дигестивних поремећаја, лечењу уринарних инфекција и неких кожних 

бoлести.  

Тренутно је, за ризом и корен Inula helenium (као инфузија, прах, вино или сируп), 

могуће тврдити следеће терапеутске индикације: антисептик против егзантема, 

бактеријских и гљивичних дерматитисља; антипруритик за суве пределе на кожи; за 

олакшаваље уринарних и дигестивних функција; у лечењу симптоматског кашља и 

бронхитиса, и користе се као додаци у борби против гојазности и хипергликемије 

(Ghedira, Goetz, & Le Jeune, 2011). 

1.2.5. Биолошле активности 

У древним временима биљке су биле једини доступни лек (Tobyn, Denham, & 

Whitelegg, 2011). Данас се производи на бази биљака често сматрају мање отровним и 

имају мање нежељених ефеката од синтетичких лекова, па их самим тим становништво 

и даље широко користи за лечење одређених болести. Екстракти Inula spp., који се 

користе експериментално или у популарној медицини, испољавају разноврсна 

фармаколошка својства као што су: антиканцерогенo, антиинфламаторно и 

антибактеријско (Seca, Grigore, Pinto, & Silva, 2014). 
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У оквиру антимикробне активности, одређени секундарни метаболити Inula 

helenium, испољавају антифунгално дејство. На пример, алантолактон и изоалантолактон 

имају инхибиторно дејство на врсту гљиве Plasmopara viticola (Grimaud, 2009), која 

ствара пукотине у ткиву листова грожђа (Cohen, Wang, Ben-Daniel, & Ben-Daniel, 2006). 

Такође је утврђено да изоалантолактон има инхибиторно дејство и на хумане патогене 

као што су: Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Geotrichum candidum, Candida tropicalis и 

Candida albicans (Tan, Tang, Hu, & Shuai, 1998). У оквиру антимикробне активности 

омана најбоље је испитана антибактеријска активност. Алантолакотон је изузетно 

активан против Pseudomonas aeruginosa и Bacillus cereus, и умерено активан против 

Shigella dysenteriae, што указује на његову примену у лечењу бациларне дизентерије, 

иако прецизан начин деловања и даље није утврђен (Lokhande et al., 2007). Заједно са 

диплофилином и изоалантолактоном, алантолактон има антибактеријско дејство и 

против Staphylococcus aureus (Zhao, Li, Liu, & Gao, 2010). 

Добро је познато да комарац жуте грознице Aedes aegypti изазива озбиљне 

здравствене проблеме, због чега је одређивање ларвицидне активности против овог 

комарца врло често. Код Inula helenium секундарни метаболити који имају овакву 

активност су еудезманолидни алантолактони и изоалантолактони, који најјаче 

ларвицидно дејство остварују на првом ларвалном стадијуму Aedes aegypti (Cantrell, 

Pridgeon, Fronczek, & Becnel, 2010). Оман, осим ларвицидног дејства, остварује и 

антихелминтичко дејство против трећег ларвалног стадијума нематоде Trichostrongylus 

colubriformis (Urban, Kokoska, Langrova, & Matejkova, 2008). 

Цитотоксичност и антитуморска активност представљају најјаче активности 

сесквитерпеноида Inula spp., због чега су и најинтензивније испитиване (Wang et al., 

2014). У једном истраживању је доказано да метанолски екстракт корена врсте Inula 

helenium има потенцијал да побуђује детоксикујуће ензиме, као што су кинин-редуктаза 

и глутацион-С-трансфераза. Метанолски екстракт у фракцији хексана показује највећу 

активност према кинин-редуктази, као и према глутацион-С-трансферази. Према томе, 

има улогу у антиоксидативном одговору (Steele & Kelloff, 2005). Када се фракције 

хексана ињецирају 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 (Lim et al., 2007). 

Иако су многобројне биолошке активности Gleditsia triacanthos i Inula helenium 

интензивно истраживане и описиване, и даље постоји потреба за даљим истраживањима 

и пружањем нових информација у оквиру ове области биологије. У вези са тим, циљ овог 

рада био је испитивање хемолитичке и антихемолитичке активности екстраката ових 

биљака. 
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1.3. Састав крви 
Крв се састоји од крвне плазме и уобличених крвних елемената (еритроцита, 

леукоцита и тромбоцита), који су у њој суспендовани (Stefanović, 1989). 

1.3.1.1. Крвна плазма 

Плазма је бледожућкаста, вискозна течност у којој су суспендоване крвне ћелије. 

При центрифугирању крви,  чија је коагулација спречена, крвна плазма се издваја у виду 

супернатанта, док се на дну епрувете издвајају крвне ћелије у виду талога. У саставу 

крвне плазме претежно је заступљена вода (90%) у којој су растворене органске и 

неорганске супстанце. Од неорганских супстанци доминира NaCl, а присутне су и соли 

kaлцијума, калијума и магнезијума у облику сулфата, карбоната, фосфата и хлорида. 

Концентрација ових соли обезбеђује осмотски притисак, који је неопходан за 

физиолошку средину ћелијских елемената и који омогућава размену материја између 

крви и ткива. Kao продукти метаболизма, у плазми, се јављају: карбамид мокраћна 

киселина, слободне аминокиселине, кератин, креатинин, и сви су означени под једним 

називом – небеланчевинасте азотне органске супстанце. Од осталих органских 

супстанци, заступљени су и: угљени хидрати, неке врсте масти, пигментне материје, 

хормони и беланчевине. 60% свих протеина плазме чине албумини, који учествују у 

транспорту масних и жучних киселина, појединих хормона и појединих јона, а поред њих 

присутни су и глобулини који стварају антитела (имуноглобулине), као и фибриноген, 

који је битан за процес коагулације (Stefanović, 1989). 

1.3.1.2. Уобличени елементи крви 

Леукоцити или бела крвна зрнца представљају групу уобличених крвних 

елемената веома важних за наш имунолошки систем. Настају у лимфним чворовима и 

коштаној сржи и обезбеђују одбрану организма од тумора, бактеријских, вирусних и 

паразитних инфекција. Имају способност амебоидног кретања и фагоцитозе, која се 

разликује и зависи од врсте. Фагоцитирају некротичне продукте, токсичне материје, 

бактерије, па чак и непрепознатљиве материје из самог организма. Страна тела уносе у 

своју протоплазму, где их разлажу ферментима, или их таложе у лимфним органима. 

Карактерише их дијапедеза, способност преласка из капилара у међућелијске просторе и 

ткива (http://www.biologija.rs/leukociti.html). 

Тромбоцити или крвне плочице су ћелије без једра, које настају из мегакариоцита 

костне сржи. Број тромбоцита у μl крви износи 170-400 x 103, а полуживот ових ћелија 

је око 10 дана. Заједно са факторима коагулације из плазме и крвних судова учествују у 

процесу заустављања крварења или хемостазе (Despopoulos & Silbernagl, 2011). 
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Еритроцити су црвене крвне ћелије које настају у процесу еритроцитопоезе. 

Морфолошки најмање зрела ћелија еритроцитне лозе је проеритробласт. Следећа ћелија 

у развоју је базофилни еритробласт, затим полихроматофилни еритробласт, ацидофилни 

еритробласт, ретикулоцит, тј. млади еритроцит и на крају зрели еритроцит. Из једног 

проеритробласта обично настају 16 зрелих еритроцита. Генерацијско време 

еритроцитопоезе износи 3-5 дана. Животни век еритроцита у крви је 110-120 дана. Њихов 

главни задатак је да омогући блиски контакт хемоглобина са периферним ткивима, где 

се одвија размена гаса (Labar & Hauptmann, 2007). 

Хемоглобин је крвни пигмент који даје еритроцитима црвену боју. Његова 

функција је да омогући унутрашње дисање тј. пренос кисеоника из плућа у ткива и 

угљендиоксида из ткива назад у плућа. По хемијском саставу је сложена беланчевина 

(хромопротеин) која се састоји од 4 хема (4%) и једне беланчевинасте компоненте - 

глобина (96%). Хем се састоји од пиролових прстена и одговоран је за везивање О2 и 

црвену боју. Централни атом је Fe2 + (феројон) који се са две главне и две споредне 

валенце везује за атом N, који се налази у саставу пироловог прстена протопорфиринског 

језгра хема (Labar & Hauptmann, 2007). 

 

1.4. Хемолиза  

Хемолиза представља процес пропадања, односно руптуре, лизирања црвених 

крвних зрнаца (еритроцита), при чему се ослобађа унутрашњи садржај ћелије 

(цитоплазма) у околну средину (крвна плазма) (Madigan, Michael T. Martinko, Stahl, & 

Clark, 2008). Овај процес се нормално одвија у организму код одређеног броја црвених 

крвних зрнаца, тачније старих ћелија, које се на овај начин уклањају из крвотока. Она, 

такође, може бити индукована и вежбањем. Код болести, хемолиза је обично повезана са 

хемолитичком анемијом, при чему повећана или убрзана хемолиза скраћује животни век 

црвених крвних зрнаца, нарушавајући равнотежу између процеса умирања ћелија, који 

наступа брже, и процеса стварања ћелија у коштаној сржи 

(https://www.britannica.com/science/hemolysis). Хемолизини оштећују цитоплазматичну 

мембрану, изазивајући лизу ћелија и смрт. Активност ових токсина најлакше је 

анализирати хемолиза тестовима. Један од начина на које хемолизини оштећују 

мембрану је разарањем фосфолипида. С обзиром да се у испитивањима фосфолипид 

лецитин (фосфатидилхолин) често користи као супстрат, ови ензими се називају 

лецитиназе или фосфолипазе. Осим фосфолипида, хемолизини могу да делују и на 

стероле цитоплазматичне мембране и лизирају ћелију (Madigan, Michael T. Martinko et 

al., 2008). 

In  vitro хемолитички тест, који се заснива на спектрофотометријској методи, 

представља ефикасан и једноставан тест за квантитативно мерење хемолизе (Kumar, 

Karthik, Venkata, & Rao, 2011). Потврђено је да је in  vitro тест хемолитичке активности 

алтернативна метода у скринингу за цитотоксичност различитих једињења. То је брз и 

поновљив тест без великих трошкова, тако да може смањити употребу 

експерименталних животиња за in vivo тестирање (Vinhal et al., 2012). Многи 

истраживачи су користили овај тест за процену цитотоксичности неких лековитих 

https://www.britannica.com/science/hemolysis
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биљака, гљива (Kumar et al., 2011) и екстраката различитих алги (Caterina Faggio et al., 

2015), како би искључили природне или синтетичке производе са могућим 

цитотоксичним дејством, који су припремљени за фармаколошку употребу (C. Faggio et 

al., 2014). Хемолитички тест се заснива на мерењу ослобађања хемоглобина из 

еритроцита, суспендованих у раствору са постепеним смањењем концентрације, и 

детектовање ћелија које су показале осмотску лизу [концентрација-одговор]. 

Концентрација ослобођеног хемоглобина [протеина] је у корелацији са процентом 

лизираних ћелија. Садржај хемоглобина и протеина у хемолизату може се одредити 

фотометријски на таласној дужини од 540 nm. Абсорбанца хемолизата лизираних 

еритроцита у дестилованој води дефинисана је као 100% -тна хемолиза (Farag & 

Alagawany, 2018). 

Поред in  vitro хемолитичког тест, као алтернативна метода у скринингу за 

цитотоксичност различитих једињења примењује се и in  vitro антихемолитички тест. Он, 

такође, представља тест, којим се квантитативно мери хемолиза. Међутим , у овом тесту 

се не испитује хемолитичка активност испитиване супстанце, већ антихемолитичка 

активност, односно, заштита коју испитивана супстанца пружа еритроцитима од 

хемолизе изазавне водоник пероксидом. Антихемолитички тест се заснива на 

фотометријском мерењу садржаја хемоглобина и протеина, ослобођених лизом ћелија, 

која је изазвана H2O2, на таласној дужини од 540 nm. 
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2. ЦИЉ РАДА 

 

 Испитивање потенцијалне хемолитичке активности метанолских и етанолских 

екстраката врсте Gleditsia triacanthos на еритроцитима пацова Wistar. 

  Испитивање потенцијалне хемолитичке и антихемолитичке активности 

метанолских и етанолских екстраката врсте Inula helenium на еритроцитима 

пацова Wistar. 
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3. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 

3.1. Материјал 

У експериментима коришћени су следећи материјали: 

 Експерименталне животиње, пацови соја  Wistar, тежине око 300g 

 Еритроцити пацова Wistar 

 Метанолски и етанолски екстракт Gleditsia triacanthos 

 Метанолски и етанолски екстракт Inula helenium 

За извођење цијанметхемоглобинске методе, потребно је следеће: 

 Физиолошки раствор (0,9 % раствор NaCl) 

 Радни раствори одговарајућих концентрација 

 Дестилована вода 

 Драбкинов реагенс 

 Епрувете 

 Центрифуга 

 Градуисане пипета (0,1 ml; 10 ml) 

 Микропипете (0,1 ml) 

 Полуаутоматске пипете (200-1000 μl) 

 Водено купатило 

 Ултразвучно купатило 

 Спектрофотометар 

За статистичку анализу коришћени су: 

 Microsoft Office Excel 2016.  

 Софтвер Systat 12  

 Студентов т-тест са Бонференијевом корекцијом (за ниво значајности 

одабрана је вредност p<0.05) 

 ANOVA тест.  
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3.2. Методе  

3.2.1. Хемолиза 

- Припрема шток и радних раствора 
- Узимање крви из срца пацова 
- Поступак за добијање еритроцита 
- Инкубација еритроцита са различитим концентрацијама 

екстраката Gleditsia triacanthos и Inula helenium у различитим 

временским интервалима 
- Цијанметхемоглобинска метода 

3.2.1.1. Припрема шток и радних раствора 

ПБС (енг. phosphate buffer solution - фосфатни пуфер) се најчешће користи у 

биолошким истраживањима за одржавање pH средине. Није токсичан за ћелије, па због 

тога има много намена. У овом раду ПБС је коришћен као растварач при прављењу шток 

и радних раствора. 

Концентрован раствор који се у различитим разблажењима користи у 

лабораторији је шток раствор. Разблажења шток раствора су радни раствори. 

У овом експерименту као шток раствори коришћени су метанолски и етанолски 

екстракти биљака Gleditsia triacanthos и Inula helenium, који су припремљени на следећи 

начин: измерено је 20 mg екстракта у епрувети и додато 20 ml ПБС-а. На тај начин је 

добијен раствор концентрације 1 mg/ml, чијим су разблаживањем одговарајућим 

количинама ПБС-а добијени остали радни раствори, који се користе у експерименту. 

Концентрације финалних раствора, добијене на овај начин, су: (0,025 mg/ml, 0,05 mg/ml, 

0,075 mg/ml, 0,125 mg/ml и 0,25 mg/ml. 

Поред ових, за поновљену хемолизу изазвану екстрактима Inula helenium,  

коришћене су и 10x јаче концентрације радног раствора: 0,25 mg/ml, 0,5 mg/ml, 0,75 

mg/ml, 1,25 mg/ml и 2,5 mg/ml. За овај експеримент шток је направљен тако што је 

измерено 100 mg екстракта у епрувети и додато 10 ml ПБС-а. 

3.2.1.2. Узимање крви из срца пацова 

Пацов је анестезиран интравенозно Кетамидором, дозом од 0,3 ml (0,1 ml на 100 

g тежине). Након деловања општег анестетика, пацов је дезинфикован 70%-им 

алкохолoм и окренут на леђа. Пинцетом и маказама је отворена трбушна дупља уздужно 

и пробијена дијафрагма да би се дошло до срца. За експеримент су потребни еритроцити 

пуне крви, који су добијени пункцијом леве коморе срца шприцем са стерилном иглом. 

Шприц и игла су претходно хепаринизовани да би се спречила коагулација крви, а затим 

је извучена што већа количина крви (10-12 ml) са повременим заустављањем како би се 

срце напунило. 
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3.2.1.3. Поступак за добијање еритроцита 

Крв извучена из срца пацова је из шприца пребачена у епрувету лагано низ зид 

епрувете да се не би оштетиле ћелије. Потом је вршено центрифугирање 10 минута на 

2000 rpm при температури од 4ºC. На епрувети, пре њеног центрифугирања, маркером је 

обележена запремина пуне крви. После центрифугирања, забележен је волумен 

добијеног талога, одливен је супернатант и додата иста количина 0,9% физиолошког 

раствора. Такав поступак је поновљен још два пута. Након последњег центрифугирања 

одливен је супернатант и израчунат је хематокрит на основу којег је направљен 4% 

раствор еритроцита.  

3.2.1.4. Инкубација еритроцита са различитим 

концентрацијама екстраката Gleditsia triacanthos и Inula 

helenium у различитим временским интервалима 

Од добијене суспензије узимано је по 3 ml и сипано у предходно обележене 

епрувете са по 3 ml радног раствора одређене концентрације, тако да њихов однос буде 

1:1. За сваку концентрацију (пробу) рађени су трипликати. Епрувете су инкубиране 60, 

90 и 120 минута на 37ºC. Као негативна контрола коришћен је 0,9% NaCl (не изазива 

хемолизу), а као позитивна контрола или стандард је коришчена дестилована вода 

(изазива 100% хемолизу).  

3.2.1.5. Цијанметхемоглобинска метода 

Метода се заснива на томе да се хемоглобин крви, који се третира калијум 

цијанидом и калијум ферицијанидом, претвара у стабилан комплекс 

цијанметхемоглобин (HbCN). Концентрација хемоглобина се одређује 

спектрофотометријски на таласној дужини од 540 nm. Драбкинов реагенс је добијен 

мешањем 1000 mg натријум бикарбоната, 50 mg калијум цијанида, 200 mg калијум 

ферицијанида и воде до 1000 mg (Rusov, 1984). 

Ова метода се изводи након инкубације. Епрувете су центрифугиране 5 минута на 

2000 обртаја. За сваку испитивану концентрацију издвојене су по 3 епрувете, јер се ради 

у трипликату. У свакој епрувети је додато по 3 ml Драбкиновог реаговања и 200 μl 

центрифугираног екстракта и крви. Тако припремљени узорци су одливани у кивете 

спектрофотометра и мерене су апсорбанце на таласној дужини од 540 nm, као нула 

коришћен је Драпкинов реагенс. На крају експеримента, одређивање концентрације 

хемоглобина спектрофотометријски, утврден је проценат хемолизе (треба одредити која 

концентрација изазива 50% хемолизе) мерењем апсорбанце узорка, контроле и стандарда 

на сфектрофотометру. Формула за израчунавање процента хемолизе је следећа: 

 

%Хемолизе = (Аб узорка - Аб негативне контроле (ПБС)) / (Аб позитивне контроле 

(dH2O) – Аб негативне контроле (ПБС)) x 100 

 

С обзиром да је рађено у трипликату, одређена је средња вредност за сваку 

концентрацију, као и стандардна грешка. 
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3.2.2. Антихемолиза 

- Припрема шток и радних раствора 
- Узимање крви из срца пацова 

- Поступак за добијање еритроцита 
- Инкубација еритроцита са различитим концентрацијама биљног 

екстракта Inula helenium у различитим временским интервалима 
- Цијанметхемоглобинска метода 

Овај експеримент се изводи на исти начин као и хемолиза, с тим што се шток и 

радни раствори припремају по другачијој процедури, као и припрема за инкубацију. У 

овом експерименту, као шток раствори коришћени су метанолски и етанолски екстракти 

биљке Inula helenium, који су припремљени на следећи начин: измерено је 11 mg 

екстракта у епрувети и додато 4 ml ПБС-а. На тај начин је добијен раствор концентрације 

2,75 mg/ml, чијим су разблаживањем одговарајућим количинама ПБС-а добијени остали 

радни раствори, који се користе у експерименту. Концентрације радних раствора, 

добијене на овај начин, су: 0,275 mg/ml, 0,55 mg/ml, 0,825 mg/ml, 1,375 mg/ml и 2,75 

mg/ml, а финалне концентрације су 0,05 mg/ml, 0,1 mg/ml, 0,15 mg/ml, 0,25 mg/ml и 0,5 

mg/ml. 

У овом експерименту је након одређеног хематокрита направљен 4% раствор 

еритроцита. 

Од добијене суспензије узиман је по 1 ml и сипан у предходно обележене епрувете 

са по 1,5 ml радног раствора одређене концентрације, вршена је инкубација 5 минута на 

собној температури, а затим је додавано 0,25 ml H2O2 (vodonik peroksida – 0,3%). За сваку 

концентрацију (пробу) рађени су триплиакти. Епрувете су инкубиране 2 и 4 h на 37ºC. 

Као негативна контрола коришћен је 0,9% NaCl (не изазива хемолизу), а као позитивна 

контрола или стандард је коришчен водоник пероксид (изазива 100% хемолизу).  

Цијанметхемоглобинска метода се изводи на исти начин. За израчунавање 

процента антихемолизе је следећа: 

%Антихемолизе = (Аб позитивне контроле (H2О2) – Аб узорка) / (Аб позитивне 

контроле (H2О2) – Аб негативне контроле (ПБС)) х 100 
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4. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

Подаци су приказани као средња вредност ± стандардна девијација (SD). 

4.1. Хемолитичка активност метанолског и етанолског 

екстракта Gleditsia triacanthos на еритроците пацова 

Процена утицаја метанолски и етанолских екстраката Gleditsia triacanthos у 

концентрацијама од 0,025 mg/ml, 0,05 mg/ml, 0,075 mg/ml, 0,125 mg/ml и 0,25 mg/ml– на 

еритоцитима пацова. Инкубација је одвијана у временским интервалима од 60, 90 и 120 

минута, на 37ºC. 

Након инкубације еритроцита пацова са метанолским екстрактом гледичије 60, 90 

и 120  минута на 37ºC, добијени су резултати приказани на Графику 1. Најмањи проценат 

хемолизе (0,09% ± 0,18%), током инкубације од 60 минута, изазива концентрација 

испитиване супстанце од 0,075 mg/ml, док највећи проценат хемолизе (76,74% ± 24,05%) 

изазива највећа концентрација супстанце (0,25 mg/ml). Најмања концентрација 

супстанце (0,025 mg/ml) изазива најмањи проценат хемолизе (0,18% ± 0,29%), док је 

највећи проценат хемолизе од 46,67% ± 15,21% највећи при највећој концентрацији (0,25 

mg/ml) током инкубације од 90 минута. Током инкубације од 120 минута најмањи 

проценат хемолизе, при најмањој концентрацији (0,025 mg/ml), износи 0,10% ± 0,17%, а 

најмањи проценат хемолизе, при најмањој концентрацији (0,25 mg/ml), износи 54,58% ± 

11,16%. У овом случају уочава се линеарна зависност између концентрације супстанце и 

процентахемолизе, јер са порастом концентрације супстанце, проценат хемолизе 

експоненцијално расте. Једина испитивана концентрација, која изазива преко 50%  

хемолизе, је 0,25 mg/ml. 

График 1. Проценат хемолизе еритроцита пацова под утицајем метанолског екстракта Gleditsia 

triacanthos на 37ºC 
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Резултати хемолитичке активности етанолског екстракта су приказани на 

Графику 2.. Најмања концентрација супстанце (0,025 mg/ml) изазива најмањии проценат 

хемолизе (116,26% ± 9,23%), док је најмањи проценат хемолизе од 176,34% ± 7,59% 

највећи при највећој концентрацији (0,25 mg/ml) током инкубације од 60 минута. Током 

инкубације од 90 минута најмањи проценат хемолизе, при најмањој концентрацији (0,025 

mg/ml), износи 106,33% ± 1,63, а највећи проценат хемолизе, при највечој концентрацији 

(0,25 mg/ml), износи 162,02% ± 3,18%. Најмањи проценат хемолизе (121,12% ± 10,65%), 

током инкубације од 120 минута, изазива најмања концентрација од 0,025 mg/ml, док је 

највећи проценат хемолизе (154,45% ± 11,24%) највећи при концентрацији од 0,075 

mg/ml. И у овом случају постоји линеарна зависност између концентрације супстанце и 

процента хемолизе, јер са порастом концентрације етанолског екстракта гледичије расте 

и проценат хемолизе. Све испитиване концентрације екстракта изазивају више од 50% 

хемолизе.  

График 2. Проценат хемолизе еритроцита пацова под утицајем етанолског екстракта 

Gleditsia triacanthos на 37ºC 

4.2. Хемолитичка активност метанолског и етанолског 

екстракта Inula helenium на еритроците пацова 

У овом експерименту, испитиван је утицај метанолских и етанолских екстраката 

Inula helenium у концентрацијама од 0,25 mg/ml, 0,5 mg/ml, 0,75 mg/ml, 1,25 mg/ml и 2,5 

mg/ml на еритроците пацова. Временски интервали инкубирања су исто као и у 

претходном експерименту (60, 90 и 120 минута). График 3. показује повећање процента 

хемолизе са повећањем концентрације метанолског екстракта омана. Проценат хемолизе 

се креће од 1,13% ± 0,85% при концентрацији од 0,25 mg/ml,  до 53,47% ± 19,65% при 

концентрацији од 2,5 mg/ml, током инкубације од 60 минута. Ове вредности се, при 

инкубацији од 90 минута, крећу од 2,25% ±0,60% при најмањој концентрацији (0,25 

mg/ml), до 94,7% ± 11,19% при највећој концентрацији (2,5 mg/ml). Током инкубације од 

120 минута најмањи проценат хемолизе износи 1,02% ± 2,15% при концентрацији од 0,25 

mg/ml, а највећи проценат хемолизе износи 116% ± 32,57% при концентрацији од 2,5 

mg/ml. На основу ових резултата закључује се да постоји линеарна зависност између 

концентрације супстанце и процента хемолизе, као што је запажено и у експерименту са 

гледичијом. 
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График 3. Проценат хемолизе еритроцита пацова под утицајем метанолског екстракта Inula 

helenium на 37ºC 

График 4. такође показује линеарну зависност између концентрације етанолског 

екстракта омана и процента хемолизе, јер са порастом концентрације супстанце, 

проценат хемолизе експоненцијално расте. Проценат хемолизе се креће од 0,67% ± 0,44% 

при концентрацији од 0,25 mg/ml,  до 77,76% ± 3,86% при концентрацији од 2,5 mg/ml, 

током инкубације од 60 минута. . Најмањи проценат хемолизе (0,51% ± 1%), током 

инкубације од 90 минута, изазива најмања концентрација од 0,25 mg/ml, док највећи 

проценат хемолизе (76,87% ± 4,25%) изазива највећа концентрација супстанце (2,5 

mg/ml). Током инкубације од 120 минута најмањи проценат хемолизе износи 0,89% ± 

0,7% при концентрацији од 0,25 mg/ml, а највећи проценат хемолизе износи 114,18% ± 

11,59% при концентрацији од 2,5 mg/ml. 

График 4. Проценат хемолизе еритроцита пацова под утицајем етанолског екстракта Inula 

helenium на 37ºC 

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

PBS  0.25 mg/ml 0.5 mg/ml  0.75 mg/ml  1.25 mg/ml  2.5 mg/ml dH2O

P
ro

ce
n

at
 h

em
o

liz
e 

(%
)

Axis Title

Inula metanolni ekstrakt

Negativna kontrola 60min 90 min 120 min Pozitivna kontrola

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

PBS  0.25 mg/ml 0.5 mg/ml  0.75 mg/ml  1.25 mg/ml  2.5 mg/ml dH2O

P
ro

ce
n

at
 h

em
o

liz
e 

(%
)

Axis Title

Inula etanolni ekstrakt

AV Negativna kontrola AV 60min AV 90 min AV 120 min AV Pozitivna kontrola



Мастер рад | Емилија Штакић 
 

 
29 

4.3. Испитивање потенцијалне антхемолитичке улоге 

метанолског и етанолског екстракта Inula helenium 

Циљ овог експеримента био је да се прецизније одреди концентрација 

метанолског и етанолског екстракта Inula helenium, која ће спречити више од 50% 

хемолизе. Испитивања су рађена инкубирањем еритроцита пацова са различитим 

концентрацијама екстраката (0,05 mg/ml, 0,1 mg/ml, 0,15 mg/ml, 0,25 mg/ml и 0,5 mg/ml) 

у временским интервалима од 2 и 4 сата, на 37ºC. Изазивач хемолизе био је 0,3% H2O2. 

Након инкубације еритроцита пацова са одређеном концентрацијом метанолског 

екстракта Inula helenium, 2 и 4 сата на 37ºC, измерена је апсорбанца узорка и на основу 

формуле израчунат проценат хемолизе, као и стандардна грешка. Резултати приказани 

на Графику 5. показују да најмања концентрација супстанце (0,05 mg/ml) изазива 

најмањи проценат хемолизе: 83,33% ± 7,22% током инкубације од 120 минута и 86,67% 

± 11,55% током инкубације од 240 минута, а то значи да нема антихемолитичког ефекта, 

док је код највеће концентрације супстанце (0,5 mg/ml) проценат хемолизе највећи:             

-512,5 ± 406,39% током инкубације од 120 минута и -1360% ± 850,18% током инкубације 

од 240 минута - показује највећу антихемолитичку активност.  

График 5. Проценат хемолизе еритроцита пацова у зависности од етанолског екстракта Inula 

helenium на 37ºC  

На графику 6. такође се може приметити да се повећањем концентрације  

етанолског екстракта омана, повећава проценат хемолизе еритроцита, са вредностима од:  

100% током инкубације од 120 минута и 133,33% током инкубације од 240 минута,  при 

најмањој концентрацији (0,05 mg/ml ), а -475% током 120 минута инкубације и -1650% 

током инкубацијуе од 240 минута, при највећој концентрацији (0,5 mg/ml). Ови резултати 

показују да оман има потенцијалну антихемолитичку активност. 
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График 6. Проценат хемолизе еритроцита пацова у зависности од метанолског екстракта Inula 

helenium на 37ºC 

4.4. Поређење утицаја метанолског и етанолског 

екстракта Gleditsia triacanthos и Inula helenium током 

различитог временског интервала 

Упоређивањем хемолитичког ефекта етанолског и метанолског екстракта 

Gleditsia triacanthos током инкубације од 60, 90 и 120 минута (График 7) може се 

закључити да су вредности процената хемолизе веће када се еритроцити инкубирају у 

краћем временском интервалу (60 минута). Са овог графика се такође може закључити 

да етанолски екстракт показује већу хемолитичку активност од метанолског екстракта 

гледичије. 

График 7. Поређење утицаја метанолског и етанолског екстракта Gleditsia triacanthos на 

проценат хемолизе 
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На графику 8. је такође приказан однос хемолитичког ефекта етанолског и 

метанолског екстракта Inula helenium, током инкубације од 60, 90 и 120 минута. На овом 

графику се запажа да екстракти омана највећу хемолитичку активност постижу током 

инкубације од 120 минута, што је супротно од екстраката гледичије. При том метанолски 

екстракт остварује већи хемолитички ефекат од етанолског екстракта.  

График 8. Поређење утицаја метанолског и етанолског екстракта Inula helenium на проценат 

хемолизе 
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4.5. Статистичка анализа 

Добијени резулати су статистички обрађени да би се утврдило да ли постоји 

сигнификантност у третману са различитим биљним врста, типовима екстраката и 

временом инкубације. У ту сврху су коришћени Студентов т-тест са Бонференијевом 

корекцијом и анализа варијансе. 

У Табели 1. приказани су резултати анализе варијансе утицаја гледичије и омана 

на хемолизу еритоцита пацова. Резулати показују постојање статистичке значајности у 

свим тестираним концентрацијама између ове две врсте.  

Табела 1. Утицај биљне врсте (Gleditsia triacanthos и Inula helenium) на проценат хемолизе 

Univariate F-Tests 

Source Type III SS df 
Mean 

Squares 
F-Ratio p-Value 

0.025mg/ml 87,718.155 1 87,718.155 98.991 0.000 

Error 92,156.389 104 886.119   

0.05mg/ml 150,584.304 1 150,584.304 102.089 0.000 

Error 153,402.429 104 1,475.023   

0.075mg/ml 173,406.050 1 173,406.050 100.603 0.000 

Error 179,261.673 104 1,723.670   

0.125mg/ml 173,802.490 1 173,802.490 99.304 0.000 

Error 182,020.862 104 1,750.201   

0.25mg/ml 313,132.905 1 313,132.905 335.680 0.000 

Error 97,014.571 104 932.832   

*p≤0,05 

Такође је вршена анализа варијансе утицаја типа екстракције на хемолизу 

еритоцита пацова. Резултати ове анализе приказани су у Табели 2. и показују постојање 

статистичке значајности у свим тестираним концентрацијама између ова два типа 

екстракције. 

Табела 2. Утицај типа екстракције на проценат хемолизе 

Univariate F-Tests 

Source Type III SS df 
Mean 

Squares 
F-Ratio p-Value 

0.025mg/ml 86,914.616 1 86,914.616 98.085 0.000 

Error 92,156.389 104 886.119   

0.05mg/ml 148,286.403 1 148,286.403 100.532 0.000 

Error 153,402.429 104 1,475.023   

0.075mg/ml 172,159.874 1 172,159.874 99.880 0.000 

Error 179,261.673 104 1,723.670   

0.125mg/ml 168,926.514 1 168,926.514 96.518 0.000 

Error 182,020.862 104 1,750.201   

0.25mg/ml 63,186.458 1 63,186.458 67.736 0.000 

Error 97,014.571 104 932.832   
*p≤0,05 
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Резултати анализе варијансе утицаја времена инкубације на хемолизу еритоцита 

пацова приказани су у Табели 3. Ови резултати не показују постојање статистичке 

значајности у свим тестираним концентрацијама између различитих времена инкубације, 

а то значи да се проценат хемолизе не мења драстично са променом времена инкубације. 

Табела 3. Утицај времена инкубације на проценат хемолизе 

Univariate F-Tests 

Source Type III SS df Mean Squares F-Ratio p-Value 

0.025mg/ml 16.719 1 16.719 0.019 0.891 

Error 92,156.389 104 886.119   

0.05mg/ml 7.602 1 7.602  0.005 0.943 

Error 153,402.429 104 1,475.023   

0.075mg/ml 435.120 1 435.120 0.252 0.616 

Error 179,261.673 104 1,723.670   

0.125mg/ml 606.060 1 606.060 0.346 0.558 

Error 182,020.862 104 1,750.201   

0.25mg/ml 2,162.572 1 2,162.572 2.318 0.131 

Error 97,014.571 104 932.832   

*p≥0,05 

У Табели 4. приказани су резултати Студентовог т-теста упоређивања 

антихемолитичког утицаја метанолског и етанолског екстракта Inula helenium на 

еритоците пацова. Ови резултати не показују постојање статистичке значајности међу 

испитиваним типовима екстракције, односно, ова два типа екстраката показују 

приближно исте вредности антихемолитичке активности. 

Табела 4. Статистичка значајност између метанолског и етанолског екстракта  

У Табели 5. приказани су резултати Студентовог т-теста упоређивања утицаја 

времена инкубације на хемолизу еритоцита пацова. Ови резултати такође не показују 

постојање статистичке значајности између различитих времена инкубације, односно, 

време није од пресудног значаја у остваривању антихемолитичког ефекта на еритроците 

пацова. 

 

Variable Tip ekstrakta 
Mean 

Differenc
e 

95.00% Confidence 
Interval 

t df p-Value 

Bonferro
ni 

Adjusted 
p-Value 

Lower 
Limit 

Upper Limit 

0.025mg/ml 
metanolski 

-31.667 -74.398 11.065 -1.857 5.464 0.117 0.587 
etanolski 

0.05mg/ml 
metanolski 

-40.000 -64.541 -15.459 -3.643 9.774 0.005 0.023 
etanolski 

0.075mg/ml 
metanolski 

-11.667 -51.433 28.099 -0.699 6.727 0.508 1.000 
etanolski 

0.125mg/ml 
metanolski 

65.833 -155.267 286.934 0.737 5.729 0.490 1.000 
etanolski 

0.25mg/ml 
metanolski 

126.250 -877.273 1,129.773 0.280 9.963 0.785 1.000 
etanolski 
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Табела 5. Статистичка значајност између различитих времена инкубације 

 

Медицинска биљка је било која биљка која у једном или више својих органа 

садржи супстанце, које се могу користити у терапеутске сврхе или које су прекурсори за 

хемофармацеутску полусинтезу (Mahomoodally, 2013). Ове биљке се користе хиљадама 

година и познате су по њиховој ефикасности у лечењу многих болести. Веома су 

ефикасне у појачавању имунолошког система, повећавају отпорност тела на инфекције, 

лечењу алергије, подижу и обнављају виталност тела. Различите фитохемијске 

супстанце, посебно полифеноли, флавоноиди, фенолна киселина итд. су одговорне за 

уклањање слободних радикала и антиоксидантну активност биљака. Полифеноли 

поседују многе биолошке ефекте, углавном везане за њихову антиоксидативну активност 

у уклањању слободних радикала, инхибицији пероксидације и хелацији прелазних 

метала (Nickavar, Kamalinejad, Haj-Yahya, & Shafaghi, 2006).  

У једном истраживању, спроведеном 2014 године, управо је испитивана 

антиоксидативна активност Gymnema sylvestre. Циљ овог испитивања био је да се путем 

in vitro теста квантитативно оцени антихемолитичка активност воденог екстракта 

стабљике, листова и цветних делова ове биљке, против хемолизе индуковане водоник 

пероксидом, коришћењем хуманих еритроцита. Примена екстраката биљних делова G. 

sylvestre показала је генерално значајан ефекат у инхибицији хемолизе. Када су 

еритроцити третирани екстрактима, заједно са H2O2, утврђено је смањење хемолизе. Ово 

може бити због активности уклањања слободних радикала биоактивних компоненти 

екстраката, који показују моћну антихемолитичку природу. Резултати показују да се 

заштитни ефекат свих екстраката против хемолизе, односно, антихемолитичка 

активност, повећава са повећањем концентрације екстраката, при чему екстракт листа 

показује најјачу антихемолитичку активност (James & Alewo, 2014). 

 

 

 

Variable Vreme 
Mean 

Differenc
e 

95.00% Confidence 
Interval 

t df p-Value 

Bonferron
i 

Adjusted 
p-Value 

Lower 
Limit 

Upper Limit 

0.025mg/ml 
2sata 

-18.333 -65.607 28.940 -0.970 5.509 0.373 1.000 
4sata 

0.05mg/ml 
2sata 

6.667 -30.574 43.907 0.401 9.588 0.697 1.000 
4sata 

0.075mg/ml 
2sata 

-5.000 -45.874 35.874 -0.294 6.487 0.778 1.000 
4sata 

0.125mg/ml 
2sata 

117.500 -83.651 318.651 1.401 6.540 0.207 1.000 
4sata 

0.25mg/ml 
2sata 

1,011.250 242.644 1,779.856 3.167 6.440 0.018 0.088 
4sata 
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Лековитe биљкe су богат извор медицински важних једињења и од давнина се 

користе као лекови у традиционалном и народном медицинском систему. Напредне 

научне технике донеле су ревалоризацију у индустрији биљних лекова, тако да се све 

концентрише на активним принципима (биоактивни молекули). Међутим, за развој 

лекова из природних извора неопходна је дуготрајна обрада. Токсичност активног 

молекула је кључни фактор током дизајнирања лека, а хемолитичка активност 

представља корисну полазну тачку у овом погледу, јер пружа основне информације о 

интеракцији између молекула и биолошких ентитета на нивоу ћелије. Хемолитичка 

активност било којег једињења показује општу цитотоксичност тих једињења према 

нормалним здравим ћелијама (Da Silva, Shahgaldian, & Coleman, 2004). Обично су 

сапонини (група фитохемијских супстанци изолованих из биљка) ти који су показали 

хемолитичку активност стварањем промена у мембрани еритроцита. In vitro 

хемолитички тест, који се заснива на спектроскопској методи, пружа једноставан и 

ефикасан метод за квантитативно мерење хемолизе. Ова метода обезбеђује процену 

ефеката различитих концентрација биомолекула на хумане еритроците. 

Овакву методу у свом испитивању применио је Kumar et al. (2011). Он је 

испитивао потенцијалну хемолитичку активност биљака Aerva lanata (Amaranthaceae)  

Linn., Calotropis gigantea (Apocynaceae) Linn. и Elaeocarpus ganitrus (Elaeocarpaceae) 

Roxb, на хуманим еритроцитима. Међутим, сви екстракти, појединачно и у комбинацији 

једни са другима, показали су веома ниску хемолитичку активност, док код E. ganitrus 

уопште није ни регистрована хемолитичка активност у било ком разблажењу. Стога се 

ове врсте биљака могу сматрати сигурним за људске еритроците, odnosno, односно, нису 

токсичне (Kumar et al., 2011). 

Потенцијална хемолитичка активност је испитивана и код многих других биљака, 

при чему су испитивања вршена како на хуманим, тако и на животињским еритроцитима. 

Различити екстракти раствора семена  Syzigum cuminii и коре Crateva nurvula нису 

показали хемолитички ефекат на еритроците оваца (Mathur, Purohit, Mathur, Prasad, & 

Dua, 2011). За разлику од ових врста Achyranthes aspera остварују веома ниску 

хемолитичку активност на људским еритроцитима (Priya, Kumar, Karthik, & Rao Venkata 

Bhaskara, 2010). Регистровано је да водени екстракт Lantana camara и њене разноврсне 

растворене фракције имају умерену хемолитичку активност испитивану на људским 

еритроцитима (Kalita, Kumar, Karthik, Venkata, & Rao, 2011). Карањa уље, изоловано из 

Pongamia glabra, је показало повећање хемолизе у зависности од дозе, којој су 

еритроцити зеца изложени (Gandhi & Cherian, 2000). Такође је регистровано да 

хлороформ и водени екстракт листова Acanthus ilicifolius имају значајну хемолитичку 

активност остварену на црвеним крвним ћелијама пилета (Thirunavukkarasu, Ramanathan, 

& Ramkumar, 2011).  
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5. ЗАКЉУЧАК 

 

Проценат хемолизе еритроцита пацова у in vitro условима показује линеарну зависност 

са повећањем концентрације метанолског и етанолског екстракта Inula helenium и  

Gleditsia triacanthos при инкубацији од 60, 90 и 120 минута. Испитиване концентрације 

метанолског и етанолског екстракта Inula helenium показују антихемолитички ефекат, 

при чему највећи ефекат показује најмања концентрација од 0,05 mg/ml. 
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Извод, ИЗ: Циљ овог рада био је испитивање утицаја различитих 

концентрација метанолског и етанолског екстракта Gleditsia 

triacanthos L. и Inula helenium L. на осмотску резистенцију 

еритроцита пацова соја Wistar, у различитим временским 

интервалима. Концентрације финалних раствора биле су: за 

хемолизу - (0,025 mg/ml, 0,05 mg/ml, 0,075 mg/ml, 0,125 mg/ml и 

0,25 mg/ml; за поновљену хемолизу са 10x јачим концентрацијама 

раствора - 0,25 mg/ml, 0,5 mg/ml, 0,75 mg/ml, 1,25 mg/ml и 2,5 

mg/ml; за антихемолизу - 0,05 mg/ml, 0,1 mg/ml, 0,15 mg/ml, 0,25 

mg/ml и 0,5 mg/ml. Проценат хемолизе и антихемолизе одређен је 

мерењем абсорбанце на спектрофотометру, на таласној дужини 

од 540 nm, након инкубације екстраката у временским 

интервалима од 60, 90 и 120 минута, за хемолизу, и 2 и 4 сата, за 

антихемолизу.  

Резултати хемолитичког теста показaли су да постоји линеарна 

зависност између концентрације и процента хемолизе, као и да се 

проценат хемолизе повећава са повећањем времена инкубације. 

Највећа концентрација етанолског екстракта гледичије (0,25 

mg/ml) изазива највећи проценат хемолизе (154,45% ± 11,24%), а 

најмања концентрација (0,025 mg/ml) изазива најмањи проценат 

хемолизе (106,33 ± 1,63%). Код метанолског екстракта те 

вредности су: најмањи проценат хемолизе (0,1% ± 0,17%) изазива 

концентрација супстанце од 0,025 mg/ml, а највећи проценат 

хемолизе (76,74% ± 24,05%) изазива концентрација од 0,25 mg/ml. 

Код екстраката инуле вредности су следеће: за метанолски 

екстракт проценат хемолизе се креће од 1,02% ± 2,15% при 

концентрацији од 0,25 mg/ml, до 116% ± 32,57% при 

концентрацији од 2,5 mg/ml, а за етанолски екстракт проценат 

хемолизе се креће од 0,51% ± 1% при концентрацији од 0,25 

mg/ml, до 114,18% ± 11,59% при концентрацији од 2,5 mg/ml. 

Метанолски екстракт омана је показао већи хемолитички утицај 

од етанолског екстраката, док је код гледичије етанолски екстракт 

јачи од метанолског.  

Резултати антихемолитичког теста, такође, су показали линеарну 

зависност концентрације екстраката Inula helenium и процента 

антихемолизе. Hајвећа концентрација метанолског екстракта 

омана (0,5 mg/ml) изазива највећи проценат хемолизе (-1360% ± 

850,18%), a најмања концентрација (0,05 mg/ml) изазива најмањи 

проценат хемолизе (86,67 ± 11,55%).  
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Abstract, AB: The aim of this study was to determine the effects of different 

concentrations of methanolic and ethanolic extracts of the Gleditsia 

triacanthos and Inula helenium on the osmotic resistance of rats 

erythrocytes of the Wistar rats at different time intervals. The  finale 

concentrations of solutions were: for hemolysis - (0,025 mg/ml, 0,05 

mg/ml, 0,075 mg/ml, 0,125 mg/ml and 0,25 mg/ml; for repeated 

hemolysis with 10x higher concentrations of the solution - 0,25 mg/ml, 

0,5 mg/ml, 0,75 mg/ml, 1,25 mg/ml and 2,5 mg/ml; for antihemolysis, 

0,05 mg/ml, 0,1 mg/ml, 0,15 mg/ml, 0,25 mg/ml and 0,5 mg/ml. The 

percentage of hemolysis and anthemolysis of red blood cells was 

determined by measuring the absorbance on a spectrophotometer, at a 

wavelength of 540 nm, after incubation of the samples for 60, 90 and 

120 minutes, for hemolysis, and for 2 and 4 hours for antihemolysis. 

The results of the hemolytic test showed that there is a linear 

dependence between the concentration and the percentage of 

hemolysis, and that the percentage of hemolysis increases with 

increasing incubation times. The highest concentration of ethanolic 

extract of Gleditsia triacanthos  (0.25 mg / ml) causes the highest 

percentage of hemolysis (154.45% ± 11.24%), and the lowest 

concentration (0.025 mg / ml) causes the lowest hemolysis (106.33 ± 

1.63% ). For the methanolic extract of Gleditsia triacanthos these 

values are: the lowest percentage of hemolysis (0.1% ± 0.17%) is 

caused by a concentration of 0.025 mg / ml, and the highest percentage 

of hemolysis (76.74% ± 24.05%) is caused by a concentration of 0, 25 

mg / ml. For extracts of the Inula helenium, the values are as follows: 

for the methanolic extract the percentage of hemolysis ranges from 

1.02% ± 2.15%, at a concentration of 0.25 mg / ml, to 116% ± 32.57%, 

at a concentration of 2.5 mg / ml, and for the ethanolic extract the 

percentage of hemolysis ranges from 0.51% ± 1%, at a concentration 

of 0.25 mg / ml, to 114.18% ± 11.59%, at a concentration of 2.5 mg / 

ml. The methanolic extract of the Inula helenium showed a higher 

hemolytic effect than the ethanolic extract, while for the Gleditsia 

triacanthos, the ethanolic extract showed a higher hemolytic effect than 

methanolic extract. 

The results of the anti-hemolytic test also showed a linear dependence 

of the concentration and the percentage of anthemolysis. The higher 

concentration of the methanolic extract of the Inula helenium (0.5 mg 

/ ml) causes the highest percentage of hemolysis (-1360% ± 850,18%), 

and the lowest concentration (0,05 mg / ml) causes the lowest 

percentage of hemolysis (86,67 ± 11, 55%). 
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