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Nutraceutika jsou minoritní složky potravin, např. vita-
miny, stopové biogenní prvky a sekundární metabolity rostlin, 
které mají příznivý biologický vliv na zdravotní stav člověka1. 
Ve formě doplňků stravy mohou doplňovat denní dietu. Obje-
mem prodeje konkurují volně prodávaným léčivům. S výjim-
kou vitaminů a biominerálů, nejsou dosud účinky většiny 
nutraceutik na lidský organismus dostatečně klinicky prokázá-
ny. Často chybí nebo nejsou úplné informace o jejich interak-
cích s léčivy, snášenlivosti, doporučené denní dávce 
a bezpečnosti při dlouhodobém užívání. Požadavky Evropské-
ho úřadu pro bezpečné potraviny (EFSA) na uznání zdravotní-
ho tvrzení pro určité nutraceutikum/doplněk stravy jsou blízké 
dokumentaci pro léčivo.  Na příkladech omega-3 polynenasy-
cených mastných kyselin2 a polyfenolů plodu klikvy velko-
plodé (Vaccinium macrocarpon)3 jsou ukázány molekulární 
cíle těchto látek v savčí buňce, metabolické přeměny a účinky 
na lidský organismus. Je hodnocen jejich terapeutický účinek 
v profylaxi chronických kardiovaskulárních a urologických 
onemocnění. 

 
Tato práce byla podpořena grantem GA ČR P206/11/0022. 
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Rutin, dříve též vitamin P, je jednou z nejžádanějších 
flavonoidních sloučenin. Jeho strukturu tvoří aglykon kverce-
tin a glykosidicky navázaný disacharid rutinosa. Rutin má 
silné antioxidační, protikarcinogenní a protizánětlivé účinky, 
má pozitivní vliv na pružnost a permeabilitu krevních kapilár 
a redukuje Fentonovu reakci, při které vznikají v těle nežá-
doucí kyslíkové radikály1,2. Proto je rutin součástí řady léčiv 
a potravních doplňků. 

Mezi jeho nejbohatší přírodní zdroje patří pohanka 
a routa. Ve větší či menší míře je rutin obsažen v mnoha dru-
zích ovoce a zeleniny, a tedy i v bezu černém (Sambuccus 
nigra L.), v jeho plodech, ale i větvích a listech3. 

V České republice se na rozdíl od zahraničí s výsadbou 
bezových sadů teprve začíná a hledají se odrůdy vhodné pro 
místní klimatické podmínky. Při každoročním řezu plodících 
bezových stromků vzniká množství odpadních větví, které 
také obsahují rutin a dosud byly pouze kompostovány4. 

Náplní prezentované krátké studie je zjistit, jaké množ-
ství rutinu je obsaženo v listech a větvích vybraných odrůd 
bezu černého. Celkem bylo analyzováno 19 odrůd bezu černé-
ho. K extrakci rutinu z rostlinného materiálu byla použita 
metoda PHWE (extrakce stlačenou horkou vodou). Nejvíce 
rutinu obsahovala odrůda Pregarten 26,3 mg g–1). 

Nalezené hodnoty jsou porovnány s některými jinými 
zdroji rutinu5. Výsledky studie budou sloužit jako podklad pro 
rozhodnutí, zda odpadní části rostlin bezu černého mohou být 
ekonomicky přínosným zdrojem rutinu pro farmaceutický či 
potravinářský průmysl. 
 
Tato práce vznikla za podpory grantu MZe ČR QH92223. 
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Rostlinné steroly jsou cennými látkami hlavně díky 
schopnosti snižovat hladinu cholesterolu a tím riziko srdeč-
ních onemocnění1. Byly u nich prokázány protizánětlivé, 
antibakteriální a protirakovinné účinky2.  
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Olej rakytníku řešetlákového (Hippophaë rhamnoides 
L.) je poměrně bohatý na fytosteroly, z nichž je nejvíce za-
stoupen -sitosterol, a na vitaminy rozpustné v oleji3.  Pro 
jeho získání v laboratorním i průmyslovém měřítku je vhod-
nou metodou extrakce superkritickým CO2, která oproti liso-
vání poskytuje vyšší výtěžek oleje a oproti konvenční extrakci 
umožňuje v jediném kroku získat čistý olej beze stop organic-
kých rozpouštědel a navíc bez tepelné zátěže.  

Přestože je dnes už superkritická extrakce nutričně cen-
ných, tepelně labilních rostlinných olejů ze semen aplikována 
průmyslově, po teoretické stránce není ještě zcela prozkoumá-
na. Rychlost sdílení hmoty závisí na velkosti částic mletých 
semen, ale kromě její charakterizace Sauterovým průměrem 
se jen zřídka bere ohled na rozdělení velikostí částic, které 
přitom silně ovlivňuje průběh extrakce4. Extrakce oleje 
z jiných částí rostliny než ze semen je zatím popsána nedosta-
tečně. 

Cílem této práce bylo studium průběhu superkritické 
extrakce oleje a sterolů ze semen, slupek plodů a listů rakytní-
ku řešetlákového. Extrakce probíhala za konstantních podmí-
nek (teplota 60 °C, tlak 30 MPa), přičemž byl sledován vliv 
velikosti částic, navážky suroviny a průtoku CO2 na výtěžek 
a rychlost extrakce celkového extraktu a -sitosterolu. Obsah 
-sitosterolu ve vzorcích byl stanoven plynovou chromatogra-
fií. Účinnost superkritické extrakce pro izolaci -sitosterolu 
byla porovnána s konvenční Soxhletovou extrakcí hexanem. 
 
Tato práce vznikla za podpory TAČR (projekt TA01010578 
a TE01020080). 
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V maloparcelovom pokuse sa skúmal vplyv foliárnej 
aplikácie triazínového herbicídu (účinna látka: cyanazín,t.j. 2-
((4-chlór-6-(etylamino)-1,3,5-triazín-2-yl)amino)-2-metyl-
propánnitryl) samotného, ako aj v kombináciach s regulátormi 

polyamínovej biosyntézy v jačmeni jarnom (odrody Kom-
pakt). Ošetrenie pokusu bolo 28 dní po zasiatí rastlín 
(vyjednotených na rovnaký počet) nasledovné: 1) kontrolný 
variant, 2) variant, kde bol aplikovaný 0,5 dm3 ha–1 triazínové-
ho herbicídu, 3) tak isto ako v druhom variante, ale 
s prídavkom 500 g ha–1 kyseliny γ-aminomaslovej (GABA), 
4) dtto predchádzajúci variant, ale s aditívnou dávkou 
100 g ha–1 GABA, 5) ošetrenieakov druhom variante, no s 
prídavkom 59,2 g ha–1propyléndiamínu (PDA), 6) dtto pred-
chádzajúci variant, ale s polovičným množstvom PDA. Dané 
množstva aplikovaných zlúčenín boli prepočítané na vý-
skumnú plochu 1 m2. Obilnina sa zberala v čase plnej zrelosti. 

Samotný triazínový herbicíd v porovnaní s kontrolným 
variantom najvýraznejšie zvýšil úrodu zrna jačmeňa siateho, 
ako aj počet produktívnych klasov a hmotnosť 1000 zŕn 
(HTZ), ale v klasickom vzťahu k uvedeným parametrom zní-
žil štatisticky preukazne počet zŕn v klase. Regulátory polya-
mínovej syntézy zvyšovali hmotnosťnadzemnej hmoty nad 
úroveň kontroly, okrem variantu zmesi herbicídu + GABA100. 
Hmotnosť nadzemnej hmoty po aplikácii zmesí nebola vyššia 
než po aplikácii samotného herbicídu. Analogicky aj v prípa-
de hodnotenia hmotnosti klasov mali morforegulátory v niž-
ších dávkach na tento ukazovateľ redukujúce účinky. Apliká-
cia regulátorov polyamínovej syntézy úrodu zrna oproti kon-
trole nezvyšovala (okrem variantu, kde bol aplikovaný herbi-
cíd s PDA59,2). Táto zmes najvýraznejšie a štatisticky preukaz-
ne zvýšila počet produktívnych klasov a v porovnaní so sa-
motným aplikovaným herbicídom taktiež počet zŕn v klase 
(štatisticky nepreukazne). HTZ v tomto variante ale štatisticky 
preukazne poklesla. V poradí druhá (štatisticky nepreukazná) 
najvyššia hodnota počtu produktívnych odnoží sa zaznamena-
la po aplikácii herbicídu s GABA500.  
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Srstka angrešt, srstka obecná či meruzalka srstka (Ribes 
grossularia L.) je běžný zahradní keř lidově známý jako an-
grešt. Plody jsou kulaté, podlouhlé nebo hruškovité bobule 
s hladkou nebo chlupatou slupkou, velikosti cca do 2 cm. 
Dozrávají v červenci. Dužina je jemná nebo rosolovitá, může 
být sladká, kyselá, sladkokyselá, aromatická, slabě aromatická 
i bez aroma1.  

Plody angreštu patří mezi ovoce s vysokým obsahem 
vitaminů (C, E, B aj.), minerálních látek (Si, K aj.) a dalších 
výživově cenných složek, jako jsou flavonoidy, fenolové 
kyseliny, anthokyany a třísloviny, slupka je bohatá na nenasy-
cené mastné kyseliny. Z organických kyselin obsahují kyseli-
nu jablečnou, citronovou a vinnou, které významně přispívají 
k jejich charakteristické chuti. Mají nízkou energetickou hod-
notu (185 kJ/100 g) díky nízkému obsahu sacharidů, tuků 
a dusíkatých látek. Na složení plodů má výrazný vliv proces 
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zrání. Angrešt se vyznačuje vyšším obsahem vlákniny, zvláště 
nezralé plody jsou vydatným zdrojem pektinu. Během zrání 
plody postupně měknou, obsah kyselin a nerozpustných pekti-
nových látek klesá. Naopak obsah sacharidů, vonných, chuťo-
vých a výživných látek postupně stoupá1,2.  

Plody jsou vhodné pro přímý konzum i konzervárenské 
zpracování. Statistiky však uvádějí velmi nízkou spotřebu 
angreštu, cca 0,3 kg na osobu za rok a čerstvé plody angreštu 
se na našem trhu objevují jen sporadicky. Vzniká tak možnost 
obohacení trhu uplatněním čerstvých plodů v maloobchodní 
síti pro přímý konzum příp. další domácí zpracování. Možnost 
praktického využití však bude výrazně záviset na příznivé 
senzorické jakosti plodů a s ní souvisejícím obsahu tzv. sen-
zoricky aktivních látek3. Tato práce se zaměřuje na problema-
tiku tzv. aromaticky aktivních látek, což jsou těkavé látky, 
které se podílejí na chuti a vůni potravin. Cílem bylo identifi-
kovat a kvantifikovat tyto látky v několika vybraných odrů-
dách angreštu. Pro jejich stanovení byla použita metoda Solid 
phase microextraction ve spojení s plynovou chromatografií 
s hmotnostní detekcí. 
  
Tato práce vznikla za podpory MZe v rámci projektu 
QI 111A141 a výzkumného záměru č. MSM 0021630501. 
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Přírodní flavonoid kvercetin je aktivátorem aryluhlovo-
díkového receptoru (AhR), který reguluje expresi cytochromů 
P450 1A (CYP1A) podílejících se mimo jiné na metabolické 
aktivaci polycyklických aromatických uhlovodíků a jiných 
prokarcinogenů1. Naše práce se zabývala srovnáním vlivu 
kvercetinu, taxifolinu (dihydrokvercetin) a dvou glykosidů 
kvercetinu, tj. isokvercitrinu (kvercetin-3-O-glukosid) a rutinu 
(kvercetin-3-O-rutinosid), na expresi isoenzymu CYP1A1 
v lidské hepatomové buněčné linii HepG2. 

Kvercetin při koncentracích od 10 mol l–1 prokázal 
v buňkách HepG2 schopnost aktivovat AhR, což bylo spojeno 
se zvýšením exprese CYP1A1 na úrovni mRNA a mírným 
nárůstem enzymové aktivity CYP1A1. Glykosylované formy 
kvercetinu, isokvercitrin a rutin, měly na aktivitu AhR 
a expresi CYP1A1 pouze zanedbatelný vliv. Taxifolin při 
koncentraci 50 mol l–1 způsobil slabé, statisticky nevýznam-
né zvýšení aktivity AhR doprovázené mírnou indukcí exprese 
CYP1A1 mRNA. Tento účinek byl však přibližně 15krát nižší 
v porovnání s účinkem kvercetinu a nebyl doprovázen nárůs-
tem aktivity CYP1A1. Abychom zjistili, zda může vliv taxifo-
linu na expresi CYP1A1 souviset s jeho oxidací na kvercetin, 
analyzovali jsme médium i buňky metodou HPLC/MS. Bylo 
zjištěno, že taxifolin je v buňkách HepG2 metabolizován 
především methylací a sulfatací, v menší míře také konjugací 
s cysteinem. Kvercetin však nebyl detegován v médiu ani 
v buňkách inkubovaných s taxifolinem. 

Z provedené studie vyplývá, že glykosylované formy 
kvercetinu, na rozdíl od aglykonu, neovlivňují v in vitro pod-
mínkách expresi CYP1A1 a ovlivnění exprese CYP1A1 taxi-
folinem má zanedbatelný toxikologický význam2. 
 
Tato práce vznikla za podpory grantu GA ČR P301/11/0767. 
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