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Abstrakt 

V našej štúdii sme sa rozhodli stanoviť dynamiku vplyvu rôznych koncentrácií extraktu z listov 

Kôpru voňavého (Anethum graveolens L.) na pohyblivosť, mitochondriálnu aktivitu 

a oxidatívne poškodenie lipidov bovinných spermií. Vysokoúčinnou kvapalinovou 

chromatografiou (HPLC) bolo identifikované kvalitatívne a kvantitatívne zloženie špecifických 

biomolekúl. Spomedzi flavónov bol najviac zastúpeným cynarozid. Spomedzi fenolových 

kyselín bola kyselina chlorogénna najviac zastúpenou. Počítačom asistovaná analýza spermií 

(CASA) ukázala negatívny účinok extraktu na pohyblivosť spermií. Podobne, 

mitochondriálnym toxickým testom (MTT) sa potvrdil negatívny účinok extraktu na 

mitochondriálnu aktivitu. Avšak v prítomnosti extraktu sa významne zachovala integrita 

lipidov, čím sa dokázali antioxidačné účinky extraktu kôpru. Záverom však konštatujeme, že 

z globálneho hľadiska mal extrakt z listov kôpru negatívny účinok na funkciu spermií 

a neodporúčame jeho použitie ako potenciálneho prídavku do prezervačného média.  
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Úvod 

Liečivé rastliny sú rozsiahlo využívané v tradičnej medicíne v prevencii alebo liečbe rôznych 

ochorení. Prospešné účinky etnofarmakologicky-významných rastlín sú pripisované širokému 

spektru bioaktívnych látok (D’Cruz et al., 2010). V súčasnosti sa množstvo rastlinných 

extraktov používa pri prevencii alebo liečbe mužskej subfertility, vrátane hypoaktívnej poruchy 

sexuálnej túžby, hormonálnej nerovnováhy, erektilnej a ejakulačnej dysfunkcie, ako aj sub-

štandardných parametrov spermií a ejakulátu (Kamal et al., 2003). Anethum graveolens L. 
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(kôpor voňavý) je s obľubou využívaný ako korenie alebo ako základ pre výrobu éterických 

olejov. Kôpor je aromatická bylina z rodiny Apiaceae. Medzi najvýznamnejšie prchavé 

biomolekuly patrí karvón, α-felandrén, limonén, anetofurán a myristicín (Blank a Grosch, 

1991; Jana a Shekhawat, 2010). Kôpor sa využíva na zmiernenie bolesti koliky a nadúvania 

u malých detí. Esenciálny olej zmierňuje črevné kŕče, zlepšuje trávenie a zvyšuje chuť do jedla. 

U dojčiacich žien vyvoláva produkciu mlieka a tiež pomáha pri liečbe močových ťažkostí 

(Duke, 2001; Jana a Shekhawat, 2010).  

In vivo štúdie naznačujú, že kôprový extrakt stimuluje spermatogenézu, ako aj steroidogenézu 

u hlodavcov (Monsefi et al., 2011; Iamsaard et al., 2013). Na pochopenie účinkov potenciálne 

prospešných alebo škodlivých biomolekúl môže byť vhodnou stratégiou prevedenie 

experimentov v prostredí in vitro na primárnych bunkových kultúrach a tkanivách (Klinefelter 

et al. 1987; Jambor et al., 2018). Cieľom našej štúdie bolo zhodnotiť dynamiku vplyvu 

vybraných koncentrácií extraktu z listov kôpru na pohyblivosť, mitochondriálnu aktivitu 

a oxidatívne poškodenie membránových lipidov spermií.   

 

Materiál a metódy 

Kôpor bol zozbieraný v Botanickej záhrade Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 

v letnom období v roku 2016. Čerstvý rastlinný materiál bol vysušený, rozdrvený, odvážený 

a macerovaný v 96% etanole (Centralchem, Bratislava, Slovensko) počas 2 týždňov pri 20-

22°C v tme. Etanol bol odparený v evaporátore (Cole-Parmer, Stone, Spojené kráľovstvo) pri 

zníženom tlaku (vakuová pumpa, KNF Neuberger, Freiburg, Nemecko). Materiál bol 

resuspendovaný v DMSO (dimetylsulfoxid; Sigma-Aldrich, St. Louis, Missouri, USA). 

Koncentrácia zásobného roztoku bola upravená na 1000 mg.ml-1. Pre HPLC analýzu bol 

materiál lyofilizovaný a rozomletý na prášok. Do 1 g rastlinného materiálu sa pridalo 25 ml 

80% metanolu (určený na HPLC; Sigma-Aldrich, St. Louis, Missouri, USA). Výsledná zmes 

sa mixovala v trepačke pri 250 otáčkach za minútu, 20-22°C počas 8 hodín, následne sa 

prefiltrovala a skladovala pri 5°C.  

Špecifické HPLC štandardy, metanol (vhodný pre HPLC), acetonitril (vhodný pre HPLC) 

a kyselinu fosforečnú sme obdržali od Sigma-Aldrich (St. Louis, Missouri, USA). Dvakrát 

deionizovaná voda bola získaná použitím čistiaceho systému (Simplicity 185; Milipore SAS, 

Francúzsko). Každý štandard (0,5 mg) bol rozpustený v 10 ml metanolu. Následne sa štandardy 

spolu s extraktami prefiltrovali cez filtračný papier (č. 390, Munktell & Filtrak, Niederschlag, 

Nemecko), po ktorom nasledoval injekčný filter Q-Max (priemer 0,22 mm; Frisenette, Knebel, 

Dánsko). Analýza HPLC prebiehala pomocou 1260 Infinity II LC System (Agilent 
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Technologies, Santa Clara, Kalifornia, USA). Bola použitá kolóna C18 s reverznou fázou 

Purosphere (4 mm × 250 mm × 5 mm; Merck, Kenilworth, New Jersey, USA). Mobilná fáza 

pozostávala z acetonitrilu a 0,1% kyseliny fosforečnej v dvakrát deionizovanej vode. 

Počiatočná prietoková rýchlosť bola nastavená na 1 ml.min-1 pri injekčnom objeme 10 ml. 

Teplota kolóny bola nastavená na 30°C, zatiaľ čo vzorky a štandardy boli držané pri 4°C. Zber 

a analýza údajov sa uskutočnila pomocou softvéru Agilent OpenLab ChemStation for LC 3D 

Systems (Lukšič et al., 2016). Extrakt bol analyzovaný v triplikátoch.  

Ejakuláty (n=20) sme obdržali od 10 pohlavne dospelých holštajnsko-frízskych býkov 

(Slovenské biologické služby, a.s., Nitra, Slovensko) pomocou sterilnej umelej vagíny. Vzorky 

boli transportované do VC AgroBioTech v termoske. Na experimenty boli použité vzorky, 

ktoré prešli vstupným testom (minimálne 70% pohyblivosť a koncentrácia 1 × 109 spermií.ml-

1). Počas odberu a spracovania boli dodržané inštitucionálne a národné smernice pre 

starostlivosť a experimentálne využitie zvierat, ktoré boli schválené Štátnym veterinárnym 

a potravinovým ústavom Slovenskej republiky (č. 3398/11-221/3) a Etickou komisiou. Každá 

vzorka bola zriedená v pomere 1:40 fyziologickým roztokom, ktorý obsahoval rôzne 

koncentrácie extraktu (300, 150, 75 a 0 µg.ml-1 v prípade kontrolnej skupiny). Vzorky sa 

kultivovali pri laboratórnej teplote 22-25°C. Analýzy boli vykonané v časoch 0, 2 a 24 hodín. 

Hodnotila sa motilita spermií, mitochondriálna aktivita a peroxidácia lipidov.  

Motilita spermií bola analyzovaná pomocou počítačom asistovanej analýzy spermií (CASA; 

Verzia 14.0 TOX IVOS II; Hamilton-Thorne Biosciences, Beverly, MA, USA). Desať µl 

z každej skupiny bolo umiestnených na počítaciu komôrku Makler chamber (hĺbka 10 µm, 

37°C, Sefi Medical Instruments, Haifa, Izrael), ktorá bola vložená do CASA systému. Za 

pohyblivé spermie sa považujú spermie s rýchlosťou minimálne 5 µm.s-1. Objektívne sa 

hodnotilo minimálne 300 buniek. 

Mitochondriálna aktivita bola hodnotená Mitochondriálnym toxickým testom (MTT). 

Princípom metódy je farebná zmena žltej tetrazoliovej soli (3-(4,5-dimetyltiazol-2-yl)-2,5-

difenyltetrazoliumbromid) na modré formazánové častice enzýmom sukcinátdehydrogenáza, 

ktorý je aktívny v nepoškodených spermiách. Optickú denzitu sme stanovili pri vlnovej dĺžke 

570 nm oproti 620 nm v prístroji Glomax Multi+ (Promega, USA) na 96 jamkových 

platničkách. Dáta sú vyjadrené v percentách kontrolnej skupiny. 

Lipidová peroxidácia bola vyjadrená prostredníctvom stanovenia koncentrácie 

malóndialdehydu (MDA) pomocou TBARS (thiobarbituric acid reactive substances) metódy, 

modifikovanej na 96-jamkovú platničku. Každá vzorka bola ošetrená 5% SDS (dodecylsulfát 

sodný; Sigma-Aldrich, USA) a 0,53% kyselinou tiobarbitúrovou (TBA; Sigma-Aldrich, USA). 
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Zmes bola rozpustená v 20% kyseline octovej s pH upraveným na 3,5 pomocou hydroxidu 

sodného (Centralchem, Slovensko). Zmes sa varila na 90-100°C počas 1 hodiny. Následne sa 

ochladila 10 minút na ľade a odstreďovala pri 1750 × g počas 10 minút. Kolorimetrická reakcia 

bola vyhodnotená pri vlnovej dĺžke 540 nm v prístroji Glomax Multi+ (Promega, USA). 

Koncentrácia MDA je vyjadrená v µmol.g-1 proteínu. 

Štatistické spracovanie výsledkov bolo realizované v programe GraphPad Prism (verzia 6.0 pre 

Windows, GraphPad software, La Jolla, CA, USA, http://www.graphpad.com.) Na 

vyhodnotenie našich výsledkov bola použitá jednofaktorová analýza rozptylu s následným 

Dunnettovým testom. Úroveň štatistickej významnosti bola stanovená na *** -  P<0,001, ** - 

P<0,01, * - P<0,05. 

 

Výsledky a diskusia 

Koncentrácie špecifických biomolekúl identifikovaných HPLC metódou sú zobrazené 

v Tabuľke 1. Spomedzi flavónov bol najdominantnejšie zastúpeným cynarozid (618,15±9,94 

mg.g-1 sušiny). Z fenolových kyselín bola najbohatšie zastúpená kyselina chlorogénová 

(533,36±8,89 mg.g-1 sušiny). Okrem týchto boli v extrakte identifikované nasledovné: kyselina 

neochlorogénová, karvón, limonén, kyselina salicylová a p-hydroxybenzoová, myristicín 

a kyselina vanilová (v poradí od najväčšieho po najmenšie zastúpenie).  

 

Tabuľka č. 1: Kvalitatívna a kvantitatívna analýza špecifických biomolekúl [mg.g-1 sušiny] 

v kôprovom extrakte 

Biomolekuly [mg.g-1 sušiny] 

Cynarozid 618,15 ± 9,94 

Karvón 45,60 ± 4,09 

Limonén 17,51 ± 2,66 

Myristicín 11,35 ± 1,22 

Kyselina chlorogénová 533,36 ± 8,89 

Kyselina neochlorogénová 107,67 ± 1,98 

Kyselina p-hydroxybenzoová 12,04 ± 2,27 

Kyselina salicylová 17,27 ± 1,89 

Kyselina vanilová 8,77 ± 2,01 

       Legenda: Priemer ± štandardná odchýlka 

 

Podobne ako v našej štúdií, Świeca a Gawlik-Dziki (2008) identifikovali najviac zastúpenú 

kyselinu chlorogénovú spomedzi fenolových kyselín. Okrem nami identifikovaných látok boli 

identifikované aj biomolekuly zo skupiny flavonoidov ako luteolín, kvercetín, kaempferol, 

rutín, apigenín, daidzeín a naringenín (v poradí od najväčšieho po najmenšie zastúpenie). 
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Výsledky hodnotenia motility spermií (Tabuľka 2) priniesli už v počiatočnom čase 

signifikantný pokles (P<0,05) v prítomnosti 300 µg.ml-1 kôprového extraktu. Po 2 hodinách bol 

pozorovaný rovnaký trend, pričom signifikantný pokles motility (P<0,05) nastal opäť v skupine 

ošetrenej 300 µg.ml-1 extraktu z listov kôpru. Po 24 hodinách bol pozorovaný signifikantný 

pokles v skupinách ošetrených kôprovým extraktom v množstve 150 µg.ml-1 (P<0,05) a 300 

µg.ml-1 (P<0,01). 

 

Tabuľka č. 2: Motilita [%] spermií v bovinných ejakulátoch ošetrených kôprovým extraktom 

Čas 0h 2h 24h 

Kontrola 81,89 ± 6,35 65,54 ± 7,54 33,23 ± 4,37 

300 µg.ml-1 58,31 ± 4,72* 38,89 ± 2,88* 11,00 ± 1,10** 

150 µg.ml-1 73,13 ± 4,11 56,32 ± 2,19 15,23 ± 2,55* 

75 µg.ml-1 82,22 ± 3,21 59,09 ± 4,15 39,12 ± 2,99 

Legenda: priemer ± štandardná odchýlka; * - P<0,05; ** - P<0,01 

Napriek tomu, že účinky rôznych rastlinných extraktov sú s obľubou študované, účinok 

kôprového extraktu na samčiu reprodukciu je málo preskúmaný. Shojaee et al. (2014) študovali 

in vivo účinok extraktu semien kôpru na reprodukčné funkcie samcov potkanov. Skonštatovali 

pokles váhy semenníkov, čo sa odrazilo v celkovej koncentrácii a motilite spermií. Okrem toho 

histopatologickými preparátmi dokázali zúženie semenotvorných tubulov, degeneráciu 

a dezorganizáciu zárodočného epitelu, čo vyústilo v abnormálne alternácie morfologických 

štruktúr spermií a vo zvýšený počet nekrotických buniek. 

Hodnotenie mitochondriálnej aktivity (Obrázok 1) neprinieslo markantné zmeny v počiatočnej 

analýze. Po 2 hodinách môžeme sledovať trend klesajúcej mitochondriálnej aktivity 

s pribúdajúcou koncentráciou kôprového extraktu v porovnaní s kontrolnou skupinou. Po 24 

hodinách boli pozorované signifikantné zníženia (P<0,05) v skupinách ošetrených 150 a 300 

µg.ml-1 extraktu. 

Obrázok č. 1: Mitochondriálna aktivita [%] spermií v bovinných ejakulátoch ošetrených kôprovým 

extraktom 

 

Legenda: * - P<0,05 
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Výsledky mitochondriálnej aktivity v našej štúdii odzrkadľujú výsledky pohyblivosti spermií. 

Podobne Matsuura et al. (2017) potvrdili koreláciu medzi mitochondriálnou aktivitou spermií 

realizovanou MTT testom a pohyblivosťou spermií analyzovanou CASA systémom. Štúdie 

hodnotiace účinok kôprového extraktu na mitochondrie sú zastúpené v obmedzenom počte. In 

vivo výskum na folikulárnych bunkách Wistar samíc ukázal, že podávaním extraktu semien 

kôpru v o koncentrácii 0,45 g.kg-1 vodného extraktu alebo 5 g.kg-1 etanolového extraktu došlo 

k výraznému zvýšeniu počtu mitochondrií (Monsefi et al., 2011). V našom experimente sme 

nesledovali počet mitochondrií, avšak z našich výsledkov vyplýva, že použitie extraktu listov 

kôpru in vitro môže nepriaznivo ovplyvniť aktivitu mitochondriálnej sukcinátdehydrogenázy, 

a tým znížiť aktivitu ostatných enzýmov dýchacieho reťazca, čo vedie k zníženej tvorbe ATP 

v mitochondriálnom oddieli spermií.  

Hodnotenie lipidovej peroxidácie (Tabuľka 3) v počiatočnom čase neprinieslo signifikantné 

rozdiely medzi experimentálnymi skupinami a kontrolnou skupinou. Avšak každá vybraná 

koncentrácia kôprového extraktu znížila koncentráciu MDA v experimentálnych skupinách. Po 

2 a 24 hodinách bol pozorovaný signifikantný pokles (P<0,001) koncentrácie MDA v každej 

skupine ošetrenej kôprovým extraktom. 

 

Tabuľka č. 3: Oxidatívne poškodenie membránových lipidov [µmol MDA.g-1 proteínu] spermií 

v ejakulátoch ošetrených kôprovým extraktom. 

Čas 0h 2h 24h 

Kontrola 0,39 ± 0,08 0,92 ± 0,06 2,28 ± 0,41 

300 µg.ml-1 0,36 ± 0,05 0,55 ± 0,04*** 1,29 ± 0,22*** 

150 µg.ml-1 0,29 ± 0,04 0,42 ± 0,03*** 0,92 ± 0,46*** 

75 µg.ml-1 0,26 ± 0,05 0,41 ± 0,04*** 0,99 ± 0,28*** 

Legenda: priemer ± štandardná odchýlka; *** - P<0,001 

 

Z výsledkov hodnotenia lipidovej peroxidácie vyplýva, že látky, ktoré sú obsiahnuté 

v kôprovom extrakte môžu pozitívne ovplyvniť pomer antioxidantov k voľným radikálom, čím 

môžu zabezpečiť vhodné prostredie pre udržateľnosť lipidových štruktúr spermie. Ochranou 

integrity lipidov v membráne spermie sa zabezpečí udržanie celistvosti membrány a viability 

spermie, čím sa zachová fertlilizačný potenciál vzorky. Bahramikia a Yazdanparast (2007) vo 

svojej štúdii potvrdili pozitívne antioxidačné účinky extraktu z listov kôpru. Konštatovali, že 

kôprový extrakt môže modulovať aktivitu enzymatických a neenzymatických antioxidantov 
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(superoxiddismutáza, kataláza, glutatiónperoxidáza, glutatiónreduktáza a redukovaný 

glutatión) a redukovať lipidovú peroxidáciu pri oxidatívnom zaťažení buniek.  

 

Záver  

Na záver môžeme skonštatovať, že in vitro účinok extraktu z listov kôpru na štruktúru a funkciu 

bovinných spermií bol veľmi nejasný. Na jednej strane boli v kôprovom extrakte identifikované 

látky s potenciálnym antioxidačným účinkom, ktorý bol dokázaný zníženým množstvom 

malóndialdehydu ako sekundárneho produktu lipidovej peroxidácie. Na druhej strane chemické 

zloženie kôprového extraktu nezlepšovalo ani motilitu, ani mitochondriálnu aktivitu spermií. 

Preto sú nevyhnutné podrobnejšie štúdie účinku kôprového extraktu na štruktúru a funkciu 

spermií. Avšak na základe našich výsledkov neodporúčame využitie extraktu z listov kôpru ako 

potenciálny suplement prezervačného média.  
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