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1. Úvod
Lidové léčitelství a tradiční medicína jsou na počátku 21. století vnímány jako
nastupující fenomén vůči farmaceutické léčbě. Toto je dáno díky negativním
skutečnostem spojených s farmaceutiky, kterými jsou vedlejší účinky léků, experimenty
na zvířatech, zvyšující se rezistence vůči lékům, vznik nových chorob, vysoká cena
některých léčiv a především zátěž organismu způsobená léky. Naproti tomu léčba
bylinami a jejich plody je bezpečná, levná, přirozená, bez vedlejších účinků a zbytečné
zátěže na organismus. Navíc, samotná konzumace bylin a plodů je účinnou prevencí
vůči různým typům onemocnění.
Kustovnice čínská (lycium chinense) se v čínské medicíně používá velmi
dlouhou dobu a je považována za nenahraditelný doplněk stravy. Traduje se, že pokud
se pije formou čaje po celý rok, přináší dokonalé zdraví a dlouhověkost. Je označována
jako plod dlouhověkosti a ovoce radosti. Je ceněna zejména pro bohaté antioxidační
vlastnosti, které jsou způsobeny vysokým obsahem unikátních polysacharidů,
fenolických látek a karotenoidních barviv. Léčivé látky však obsahují všechny části této
rostliny.
Díky tomuto složení působí prospěšně na lidský organizmus. Užívá se k léčbě
rakoviny, a snižuje riziko jejího vzniku. Ulevuje od bolesti hlavy, zad, nohou a kolenou.
Napomáhá udržovat hladiny cukrů a tuků v krvi. Zlepšuje zrak a zklidňuje oči. Snižuje
krevní tlak a posiluje kardiovaskulární systém. Napomáhá při různých typech alergií,
kožních obtížích a zánětech. Vědci se ve svých výzkumech aktuálně zaměřují na
způsoby izolace těchto látek a jejich kvalitní uchovávání. Známá je také díky podpoře
sexuální funkce a zvýšení libida. Výčet blahodárných účinků kustovnice je však
mnohem rozsáhlejší.
V posledních letech zažila kustovnice obrovský boom na evropských trzích, kde
se zařadila do skupiny ,,superpotravin“. Ty se vyznačují v některém svém kompozitním
aspektu jako výjimečně nutričně kvalitní. Největší podíl na evropském trhu má
kustovnice cizí (Lycium barbarum), nikoliv kustovnice čínská (Lycium chinense), jak se
mnozí mylně domnívají. Vzestup výskytu a následného prodeje ukazuje na návrat
k tradičnímu léčitelství a přírodní medicíně a také snahu více pečovat o své zdraví.
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2. Cíl práce
Cílem předložené práce je rešeršním způsobem zpracovat studie a zdroje
zabývající se obsahovými a především antioxidačními látkami v kustovnici. Část práce
je věnována studiím zabývající se zdravotními účinky kustovnice. V experimentální
části je sledován obsah polyfenolických sloučenin a hodnoty antioxidační aktivity
v plodech Lycium barbarum.
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3.

Literární rešerše

3.1.

Botanická charakteristika
Kustovnice (Lycium) patří do čeledi rostlin lilkovitých (Solanaceae), která

zahrnuje okolo osmdesáti druhů rostlin mírného a subtropického pásma (Levin et al.
2011).
Kustovnice je stálezelený nebo opadavý keř dosahující výška až 3 metry. Jedná
se o vzpřímený keř s převisajícími větvemi. Ty jsou bílé až šedé barvy a mají kuželovité
trny, které se mohou prodlužovat a nést listy a květy. Listy kustovnice jsou jednoduché,
celistvé, řapíkaté nebo přisedlé, úzce elipsovité někdy až kopinaté. Jsou tupé a zužují se
v krátký řapík. (Valíček, 2007)

Obrázek 1. Ilustrace kustovnice cizí (Lycium barbarum ) z roku 1985.
Květy mohou být jednotlivě nebo ve svazečcích. Jsou dlouze stopkaté. Kalich je
zvonkovitého tvaru a je zakončen dvěma až pěti zuby či laloky. Plodem je až dva
centimetry dlouhá, eliptická kulovitá až podlouhlá červená, oranžová, oranžovo-červená
až rudá bobule. Semeník je dvoupouzdrý s tenkou čnělkou, která je zakončena hlavatou
bliznou. Semena jsou zploštělá, světle žlutá a jsou uložena v lepkavém míšku
(Amagase, 2011).
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Obrázek 2. Detail květu a plodů kustovnice cizí (TeunSpaans, 2016).
3.2

Geografický výskyt
Původ kustovnice je nejasný. Pravděpodobně se jedná o území rozkládající se

od jihovýchodní Evropy po jihozápadní Asii. K domestikaci došlo v Británii, Evropě a
Asii. Nejvíce je druh rozšířen v oblastech severní a jižní Číny, konkrétně v provinciích
Ningxia a Tianjin Shi (Lim, 2012). Aktuálně je rod kustovnice rozšířen v mírném pásu a
subtropech zejména v jižní části Jižní Ameriky a v jižní Africe, v menší míře i v
mírných oblastech Asie a Evropy (Zhang et. al, 2016).
Po světě je známa velká část genotypů a hybridů kustovnice. Níže na obrázku
jsou znázorněny plody osmi různých genotypů rostoucí na genofondových plochách
Laboratoří zahradnických věd Ministerstva kultury v Číně (Lim, 2012).

Obrázek 3. Fotografie plodů různých genotypů kustovnice (Zhang et al., 2016).
Po Evropě je velmi rozšířena kustovnice cizí (Lycium barbarum). Tato se
vyskytuje hojněji také v České republice, především planě na rumištích, v živých
plotech, kolem dálnic a využívá se k ozelenění zahrad či parků. Může se stát také
nepříjemným plevelem (Valíček, 2007).
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V roce 1995 byl Zhongning jmenován domovským městem kustovnice v Číně, v
roce 1999 vyhrálo goji ze Zhongningu zlatou medaili na mezinárodní zahradnické
expozici v Kunmingu, v Číně. Jedinečné geografické prostředí a regionální klima v
oblasti města Zhongning (provincie Ningxia) nabízejí výjimečné přírodní prostředí pro
pěstování kustovnice. Konkrétně je zde dostatek slunečního světla, efektivně
akumulované teplo, a velké rozdíly teplot mezi dnem a nocí, nivní půda půdy obsahující
velké množství minerálů a dostatek humusu. Rostliny jsou zde také snadno zavlažovány
vodou vysoké kvality. Proto je kustovnice pěstované v oblasti Ningxia vyhlášené po
celém světě pro svoji výjimečnou kvalitu (Chuen, 2015).
Kustovnice (Lycium) je ve světě známa též pod mnoha dalšími názvy. Například
anglicky: Wolfberry, Goji, Desert-thorn, Christmas berry, Matrimony vine, Barbary
Boxthorn, Box Thorn, Duke of Argyll´s Tea Tree, Gojiberry, Himalayan Goji, Red
Medlar. Nebo čínsky: Gou Qi, Di Gu Pi, Gou Qi Zi (Lim, 2012) Latinský název
stanovil švédský botanik Carolus Linnaeus v roce 1753 (Amagase, 2011).
Do rodu kustovnice (Lycium) patří mimo jiné dvě příbuzné a často zaměňované
rostliny Lycium barbarum a Lycium chinense. Rozlišit je lze například podle některých
botanických rozdílů (viz tabulka).
Tabulka 1. Rozdíly mezi poddruhy Lycium barbarum a Lycium chinense (Wu, 2003).
Botanická
charakteristika
Výška
Listy

Lycium barbarum

Lycium chinense

1-2 m
Kopinaté až dlouze eliptické

Tyčinky

Tyčinky jsou delší než
korunní cípy
Kalich je obvykle
dvoulaločný
2 mm

0.5-1 m
Vejčité, kosočtverečné až
kopinaté, širší než u L.barbarum
Tyčinky jsou kratší než korunní
cípy
Kalich je obvykle rozdělen do 3
až 5 cípů
2,5 až 3 mm

Kalich
Semena
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3.3

Agrotechnika pěstování kustovnice
Jelikož je kustovnice nenáročná, světlomilná, otužilá dřevina, která je odolná

vůči suchu, její pěstování je nenáročné. Je vysoce odolná vůči škůdcům i chorobám.
Dokonce snáší i mírně zakouřené prostředí (Lim, 2012)
Výsadba kustovnice
Kustovnici se daří nejlépe v lehkých písčitojílovitých půdách. Ale také
v lehkých vápenatých i písčitých půdách. Ideální je pro ni mírně zásadité pH okolo 8.
Vhodná doba pro vysazení kustovnice je, v závislosti na počasí, v březnu a dubnu. Spon
je nutné dodržovat 2 – 2,5 x 1 – 1,5 metru. Půdu v okolí výsadby kustovnice je vhodné
nakypřit. Hnojit je vhodné močovinou (dávkování 500 – 600 kg/ha, ideálně v průběhu
dubna), chlévskou mrvou (podzimní měsíce) a fosforečnanem amonným (dávkování
500 – 600 kg/ha, ideálně květnu, červnu). V průběhu vegetace se doporučuje výživa na
list a každé dva až tři týdny dostatečně zavlažovat (samozřejmostí je uzpůsobeno dle
počasí) (Chuen, 2015)
Řez kustovnice
Důležitým aspektem při intenzivním pěstování kustovnice je řez. Hlavním
důvodem je omlazení větví a také zabezpečení pravidelné sklizně. Pravidelně
odstraňujeme přestárlé větve, přehuštěné části a také kořenové výmladky. V zimním
řezu, který se praktikuje v únoru, se odstraňují silné výhony ze spodní i vrchní části
kmene. Jarní řez je praktikován v průběhu měsíce dubna, kdy se odstraňují výhony
z hlavního kmene a hlavních větví (Wu, 2003)
V prvním roce se hlavní kmen kustovnice pěstuje do výšky 50 – 60 cm a okolo
tohoto kmene je třeba vybrat 3 – 5 rovnoměrně rozmístěných postranních větví. Ty
budou sloužit jakožto základ koruny. V druhém roce je třeba vybrat silný vertikální
výhon ze spodního patra, který prodlouží kmen. Je třeba ponechat dalších 4 – 5
druhotných výhonů. Tyto budou druhotnou plodící plochu, přičemž všechny ostatní
výhony z hlavního kmene se odstraní. Ve třetí, čtvrtém a pátém roce je úkolem posílit a
zvětšit korunu keře. Je třeba zachovat a udržovat terminální výhon. Po pátém roce
pěstování by měla kustovnice vyrůst do výšky asi jednoho a půl metru s průměrnou
šířkou koruny také jeden a půl metru. Průměr kmene by měl být 5 – 7 cm. (Valíček,
2007; Lim, 2012)
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Sklizeň kustovnice
Plody kustovnice se musí sklízet ručně, mechanizovaná sklizeň doposud není
vyvinuta. Sklizeň je vhodná ve chvíli, kdy jsou plody kustovnice zralé z 80 – 90 %.
Sklizeň probíhá i se stonky. Je důležité nesklízet plody po dešti a věnovat plodům
významnou péči, aby nedošlo k jejich otlačení a případnému poškození. Sklízí se tedy
ideálně za suchého počasí. Plody kustovnice je možné sušit, zmrazit nebo zpracovat na
šťávy (Wu, 2003; Lim, 2012).
3.4

Obsahové látky
Plody kustovnice jsou považovány za velmi hodnotný zdroj léčivých látek. Mezi

hlavní účinné látky patří polysacharidy a karotenoidy. Celkový výčet je však velmi
široký a je popsán v následující podkapitole (Yan, 2014).
Jsou zastoupeny flavonoidy, vitamíny steroidy a mastné kyseliny. Obsahují 18
aminokyselin, 21 stopových prvků a jsou významným zdrojem antioxidantů. Plody jsou
zdrojem osmi důležitých polysacharidů a šesti monosacharidů (Redgwell, 2011). V
1 Kg sušené kustovnice je průměrně obsaženo 30 – 100 g bílkovin, až 100 g sacharidů,
15 - 75 g vlákniny, a 15 - 35 g lipidů. Energetická hodnota plodů je kolem 15 MJ/Kg
(Yan, 2014; Yang, 2015).
3.4.1 Polysacharidy
Ze všech složek Lycium barbarum jsou nejlépe prozkoumány ve vodě rozpustné
polysacharidy (označují se zkratkou LBP, jako - lycium barbarum polysacharides) a
glykopeptidy (označované jako LBGp - lycium barbarum glykopeptides). Jedná se o
směs, ve které převládají silně větvené heteropolysacharidy, polypeptidy a
proteoglykany. Nejvýznamnějšími monosacharidy z této směsi (tvořící více jak 90 %)
jsou arabinosa, rhamnosa, xylosa, manosa, galaktoza a glukosa (Amagase, 1991). Dle
různých zdrojů se mohou hodnoty polysacharidů výrazně lišit. Výtěžek 23%
polysacharidů ze sušeného ovoce, který se získá po optimalizaci podmínek extrakce, lze
považovat za reprezentativní hodnotu (Potterat, 2010).
Z lycium barbarum bylo izolováno 23 odlišných druhů polysacharidů. Jsou jimi:
LbGp1-5, LBP3p, LBPC2, LBPC4, LBPA1, LBPA3, LBP1a-1, LBP1a-2, LBP3a-1,
LBP3a-2, LBPF1-5, LBPB1, PLBL, LBP-IV (Chuan, 2015).
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3.4.2 Aminokyseliny
Volné aminokyseliny jsou v plodech kustovnice zastoupeny ve značném
množství a to 1 do 3 %, přičemž nejhojněji zastoupenou aminokyslinou je prolin. U
kustovnice bylo stanoveno 16 aminokyselin. Asp a Glu jsou zastoupeny nejvíce,
zatímco úroveň Phe nejméně, a to s koncentrací kolem 10 mg·kg-1. Studie ukázala, že
hladiny aminokyselin v kustovnici z oblastí Ningxia, Qinghai, a Sinkiang byly vyšší než
z Vnitřního Mongolska a Gansu. Pořadí hladin aminokyselin v kustovnici bylo
následové: Ningxia> Qinghai> Sinkiang> Vnitřní Mongolsko> Gansu. Rozdíly mezi
těmito oblastmi by mohly být buď v důsledku genetické variability, životního prostředí
nebo obojí. Nicméně, alkalické zeminy a velký teplotní rozdíl mezi dnem a nocí jsou
považovány za důvody, díky kterým Ningxia je optimální místo pro produkci
kustovnice.
Tabulka 2. Obsah aminokyselin (mg·kg-1) u lycium barbarum (Guo et al. 2015).
Aminokyselina/oblast Gansu
Asparagin
Histidin
Kyselina asparagová
Kyselina glutamová
Serin
Threonin
Glycin
Alanin
Prolin
Methionin
Valin
Tryptofan
Fenylalanin
Leucin
Isoleucin
Cystein
Tyrosin
Lysin

ND
43,4 ± 0,4
295 ± 1,5
378 ± 2,0
179 ± 1,0
43,9 ± 0,3
146 ± 0,8
218 ± 1,1
232 ± 1,2
49,0 ± 0,4
94,4 ± 0,5
ND
9,70 ± 0,05
92,8 ± 0,4
48,7 ± 0,3
<MLD
118 ± 0,6
122 ± 0,6

Qinghai

Sinkiang

ND
61,6 ± 0,5
317 ± 1,3
392 ± 2,1
185 ± 1,2
47,3 ± 0,2
169 ± 0,6
223 ± 1,3
258 ± 1,3
50,2 ± 0,4
111 ± 0,6
ND
10,3 ± 0,06
117 ± 0,6
57,6 ± 0,4
<MLD
137 ± 0,6
132 ± 0,6

ND
60,3 ± 0,3
303 ± 1,4
388 ± 2,0
188 ± 1,0
45,8 ± 0,3
158 ± 0,6
226 ± 1,2
243 ± 1,2
46,2 ± 0,3
99,8 ± 0,5
ND
9,70 ± 0,04
99,5 ± 0,6
55,8 ± 0,4
<MLD
126 ± 0,6
126 ± 0,7

Vnitřní
Mongolsko
ND
48,8 ± 0,4
298 ± 1,6
381 ± 1,8
154 ± 0,8
45,2 ± 0,2
149 ± 0,8
216 ± 1,0
239 ± 1,4
47,8 ± 0,5
106 ± 0,6
ND
10,6 ± 0,05
100 ± 0,7
49,2 ± 0,5
<MLD
120 ± 0,7
125 ± 0,8

Ningxia
ND
62,4 ± 0,2
312 ± 1,4
396 ± 2,2
196 ± 1,1
51,3 ± 0,4
164 ± 0,8
237 ± 1,2
242 ± 1,3
53,8 ± 0,5
113 ± 0,6
ND
11,6 ± 0,05
115 ± 0,7
65,8 ± 0,5
<MLD
141 ± 0,8
147 ± 0,8

ND – nebylo detekováno, MLD – mimo limit detekce
3.4.3 Karotenoidy
Oranžová až rudá barva lycium barbarum je dána skupinou karotenoidů, které
tvoří 0.03 - 0.5 % sušeného plodu (Peng et al. 2006). Toto množství je přímo úměrné
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průběhu zrání. Ve studii vědeckého týmu profesora Amagase (Amagase et al, 2011)
bylo u lycium barbarum stanoveno 11 volných karotenoidů a 7 esterů karotenoidů.
Převládajícím karotenoidem v plodech je zeaxanthin dipalmitát, představující třetinu až
polovinu celkových karotenoidů. Ve větší míře jsou zastoupeny také další formy
zeaxantinu, a to především lutein, β-karoten a β-kryptoxantin. Zeaxantin dipalmitát je
velmi dobře biologicky dostupný pro organismus a ten jej snadno vstřebá a upotřebí.
Zeaxanthin dipalmitát byl přítomen v množství 1143,7 mg/g, eta-kryptoxanthin
monopalmitát a jeho dvou isomery (32,9 až 68,5 ng/g), zeaxantin monopalmitát a jeho
dva isomery (11,3 až 62,8 ng/g), veškteré trans-beta-karoteny (23,7 µg/g) a veškterý
trans-zeaxanthin (1,4 µg/g). Lycium barbarum je považováno za dobrý zdroj
zeaxanthinu z potravy. Zeaxantin je žlutý pigment, izomer luteinu a derivát betakarotenu. Při požití se zeaxantin hromadí v tukových tkáních, ale zejména v oblasti
sítnice. Bylo zjištěno, že tato sloučenina může pomoci k ochraně sítnice od degenerací,
které mohou být způsobeny nadměrným slunečním zářením (UV záření) a dalších
oxidačních procesů (Amagase, 2011).
Ve studii Yao et al. (Yao et al, 2011) byly v plodech kustovnice identifikovány
tyto

významné

karotenoidy:

Zeaxanthinmonopalmitate,
Zeaxanthinmyristate/palmitate,

β-karoten,

Zeaxanthin,

Zeaxanthindipalmitate,
β-Cryptoxanthinpalmitate,

β-Cryptoxanthin,

Zeaxanthinmonomyristate,
Violaxanthindipalmitate,

Mutatoxanthindipamitate, Antheraxanthindiplamitate, Lutein.
V případě plodů kustovnice jde o jeden z nejbohatších zdrojů karotenoidů v
rostlinné říši (Yao et al, 2011).
3.4.4 Vitamíny
V plodech kustovnice je hojně zastoupen především vitamín B1, B2 a vitamín C.
Obsah vitamínu C je srovnatelný s obsahem v čerstvých citrónech (od 30 do
50 mg/100 g) (Potterat, 2010). Vitamín B1 je obsažen v množství asi 0,10 0,35 mg/100 g, vitamín B2 0,14 – 0,70 mg/100 g. V menší míře jsou obsaženy vitamíny
A (19,6 mg provitaminu A), B3, B6 (0,50-0,75 mg/100 g) a tokoferoly (Yang, 2015)
3.4.5 Minerální látky
Minerální látky jsou v plodech kustovnice hojně zastoupeny. Bylo zjištěno
zastoupení 21 stopových prvků. Ve studii Cams et al. (Cams et al, 1980) bylo zjištěno
zastoupení fosforu 119 mg/100 g, 76 mg/100 g vápníku, 1,9 mg/100 g železa.
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V roce 2014 byla vědeckými pracovníky z Nanjing Agricultural University pod
vedením profesora Yana zveřejněna rozsáhlá studie zaměřena na podrobný screening
obsahových látek v plodech, listech, květech a pylu lyceum barbarum (Yan, 2014).
Obsah minerálních látek v extraktech sledováných části lyceum barbarum jsou
zveřejněny níže v tabulce.
Tabulka 3. Hodnoty obsahu minerálních prvků v květech, pylu, listech a plodech
kustovnice cizí (lycium barbarum) (Yan, 2014).
Minerální prvek
Draslík (g/kg)
Vápník (g/kg)
Hořčík (g/kg)
Fosfor (g/kg)
Železo (mg/kg)
Mangan (mg/kg)
Hliník (mg/kg)
Zinek (mg/kg)
Měď (mg/kg)
Sodík (mg/kg)
Selen (mg/kg)

Květy
3,45
0,63
0,46
3,15
343
5,55
72,63
13,05
11,83
198
0,09

Pyl
4,65
1,11
0,82
5,03
252
21,30
125
40,60
8,22
295
0,07

Listy
1,35
41,25
10,75
3,45
458
68,68
75,23
28,63
7,01
500
4,21

Plody
6,56
0,85
0,99
2,26
92,31
11,12
82,11
13,93
16,06
1498
1,71

3.4.6 Flavonoidy
Flavonoidy (nazývané také bioflavonoidy nebo vitamín P) jsou sekundární
metabolity známé díky svým silným antioxidačním účinkům. Je známo kolem 60
flavonoidů.

Tyto

látky

jsou

spojovány

především

s pozitivním

vlivem

na

kardiovaskulární systém. V plodech kustovnice byly identifikovány významné
flavonoidy jako quercetin (Yao et al., 2011), kaempferol (Yao et al., 2011), myricetin
(Le et al., 2007), rutin (Yao et al., 2011), isorhamnetin 3-O-rutinoside (Inbaraj et al.,
2010), kaempferol 3-O-rutinoside (Inbaraj et al., 2010), hesperidin (Inbaraj et al., 2010),
apigenin (Miean et al., 2001), luteolin (Zou et al, 2002), acacetin (Zou et al, 2002),
morin (Qian et al, 2004), kaempferol 7-O-glucoside 3-O-glucosyl-(1-2)-galactoside
(Yao et al., 2011), linarin (Wei et al., 2006). Jejich výčet je v jiných studiích ještě větší,
zde jsou však uvedeny nejvýznamnější a nejznámější z nich.
V tabulce 4 jsou uvedeny výsledky studie týmu profesora Qiana a jeho týmu
z Univerzity Yangzhou v Číně (Zhang et al., 2004), která se zabývá studiem flavonoidů.
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Tabulka 4. Obsahy studovaných flavonoidů ve vodném a ethanolových roztocích.
Výsledky jsou vyjádřeny v mg/ml (Zhang et al., 2004).
Flavonoid

Obsah ve vodném
extraktu (mg/kg)

Kyselina
protokatechová
Kyselina
chlorogenová
Rutin
Hyperosid
Morin
Quercetin

0,21

Obsah v 50%
ethanolovém
extraktu (mg/kg)
1,8

Obsah v 95%
ethanolovém
extraktu (mg/kg)
0,17

1,01

0,17

0,23

0,86
0,032
0,049
0,25

2,79
0,021
MLD
0,089

3,40
0,13
0,047
0,16

MLD – mimo limit detekce
Čínský tým vědecký pracovníků pod vedením prof. Yana (Yan et al., 2014) sledoval
obsah celkových flavonoidů v různých částech kustovnice cizí. Výsledky této studie
jsou zaznamenány v tabulce 5.
Tabulka 5. Hodnoty obsahu flavonoidů v jednotlivých částech kustovnice cizí (lyceum
barbarum) (Yan et al., 2014).

Hodnoty flavonoidů (mg/kg)

Květy
3,45

Pyl
4,65

Listy
1,35

Plody
6,56

3.4.5 Eseciální oleje
Hlavními složkami oleji v L. barbarum jsou hexadekanové kyseliny (47,5 %),
kyselina linolová (9,1 %), β-elemen (5,4 %), kyselina myristová (4,2 %), a ethylhexadekanoát (4,0 %) (Altintas, 2006).
3.5

Léčivé účinky a využití kustovnice
Díky unikátnímu složení plodů kustovnice je vysoce ceněna pro své blahodárné

účinky na lidské zdraví. Vyzdvihována je především pro své tonizační účinky, výčet
pozitivních vlivů na organismus je však velmi široký (Lim, 2012).
Vzhledem

antioxidačním

vlastnostem

plodů

kustovnice,

které

dokáží

neutralizovat volné radikály, má kustovnice široké terapeutické uplatnění (Miranda,
2010).
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V četných studiích byl ověřen jejich zdravotní benefit na organismus. Bylo
zjištěno, že působí proti nádorovým onemocněním (Gahli et al., 2015; Mao et al., 2011),
podporují sexuální potenci a libido (Creus et al., 2014), snižují hladinu cholesterolu
v krvi (Ahn et al., 2015), podporují kvalitní spánek, posilují zrak, chrání ledviny a játra
(Bilgic, et al., 2015; Chu et al., 2015), zlepšují činnost nervů a mozku (Yang et al.,
2012), působí proti bolestem hlavy, zad a kloubů, podporují celkový imunitní systém
(Hao et al., 2015). Nachází využití při eliminaci horečnatých a zánětlivých
onemocněních, působí proti kašli, krvácení z nosu, bronchitidě, plicní tuberkulóze
(Huang et al., 2009).
Konzumace se doporučuje při chudokrevnosti, pro zpevnění šlach, vlasů a nehtů,
pro regeneraci jaterních buněk, pro vyčištění krve a proti leukémii (Wang, 2011;
Cassileth et al., 2010). Byly pozorovány antioxidační (Guo et al., 2015; Li et al., 2002),
antikarcinogenní (Tang et al., 2012), protizánětlivé (Peng et al., 2014), antiproliferační
(Wang et al., 2015), antimutagenní, antidiabetické (Cai et al., 2015), cytoprotektivní
(Yu et al., 2016) a hepatoprotektivní účinky (Ahn et al., 2014). Nejznámější je pro své
tonizující a posilující prostředky.
Výčet zdravotních účinků a využití kustovnice v tradičním léčitelství je
obrovský. Na toto téma byly sepsány již tisíce studií. V předložené níže předložené
kapitole se jedná pouze o výčet experimentů a účinků, které jsou pro tuto práci
ukázkové. Z důvodu, aby byly jednotlivé skupiny využití alespoň částečně zastoupeny.
Neuroprotektivní a cytoprotektivní účinky
Bylo

prokázáno,

že

polysacharidy

z

lycium

barbarum

mají

silné

neuroprotektivní účinky jako ochrana před oxidačním stresem, záněty a apoptózou
(Almeida et al., 2016).
Arabinogalaktan-protein (LBP-III) izolovaný z LBP vykazoval cytoprotektivní
účinky proti stresu tím, že snížil fosforylaci dvouřetězcové RNA-dependentní
proteinokinázy. Vzhledem k tomu, že fosforylační stav dependentní proteinokinázy se
zvyšuje s věkem a dependentní proteinokináza v beta-amyloid peptidu se neurotoxicky
významně podílí na vzniku Alzheimerovy choroby, snížení jeho fosforylace vyvolané
beta-amyloid peptidem může znamenat, že LBP-III z lycium barbarum může být
potenciální neuroprotektivní činidlo (Amagase, 2011).
Alkalický extrakt lycium barbarum chrání neurony zmírňující neurotoxicitu
beta-amyloid peptidu. Tento neuroprotektivní účinek může být antioxidačním i
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cytoprotektivním mechanismem, a tím, že inhibuje proapoptické signální dráhy (Yu et
al., 2005).
Polysacharidy z lycium barbarum také působí neuroprotektivními účinky díky
redukci homocysteinu a glutamátu (Ho et al., 2010). Zvýšením hladiny homocysteinu v
plazmě a excitotoxicity glutamátu (v receptorech) se může zvyšovat riziko vzniku
Alzheimerovy choroby poškozením neuronů indukcí apoptózy, fragmentací DNA, a tau
hyperfosforylací.
Výzkumy ukázaly, že pití šťávy z kustovnice zvyšuje energetické hladiny v těle,
sportovní výkony, kvalitu spánku, zlepšuje myšlení, navyšuje pocit pohody a dobré
nálady. Další výzkum ukázal, že pití šťávy má vliv na váhový úbytek, takže se
doporučuje její zařazení do dietních programů. Díky vysokému obsahu taurinu mají
plody ochranný efekt vůči buněčnému poškození.
Ochranné účinky vůči sexuální disfunkci
V praxi tradiční čínské medicíny, bývá kustovnice také předepsána pro pacienty,
kteří trpí dysfunkcí sexuální touhy. Přínosem je zlepšení pohyblivosti spermií,
udržování hladiny testosteronu a podpora sexuální výkonnosti (Lau et al., 2010).
Antibakteriální účinky
In vitro studie extraktu lycium barbarum poukázala na antibakteriální účinky na
17 druzích bakterií. Jednalo se o Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis,
Salmonella typhi, Salmonella paratyphi A až C, Salmonella typhimurium, Bacillus
subtilis, Bacillus anthracis, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus dysenteriae (Shigella
dysenteriae), E. coli, Candida albicans a bacil tyfu (Jin et al., 1995).
Fagocytotické účinky
V experimentech vědeckých pracovníků Chen et al. (Chen et al., 2009) bylo
dokázáno, že izolované proteiny z lycium barbarum zvýšily míru fagocytózy. Zvýšila
se translace lymfocytů a produkce sérového hemolyzinu.
Myším, kterým byl proteinový extrakt plodů lycium barbarum podáván
žaludeční perfuzí po dobu sedmi po sobě jdoucích dnů, zvýšil hmotnost imunitních
orgánů, a výrazně zvýšil retikuloendoteliálního systém fagocytární schopnosti reagovat
na tuš (Amagase et al., 1996).
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Ve studii porfesora Chena (Chen et al., 2009) proteinový významně posílil
endocytickou a fagocytární kapacitu makrofágů in vivo.
Antidiabetické účinky
Několik klinických studií prokázalo antidiabetický účinek lycium barbarum. Ve
studii zabývající se diabetickou retinopatií se po podání lycium barbarum po dobu 3
měsíců snížily hodnoty peroxidace lipidů v séru o 20 %. Naopak hodnoty obsahu
vitamínu C a superoxid dismutázy se ve srovnání s kontrolní skupinou zvýšily o 61
(vitamín C) respektive 87 % (He et al., 1998).
Proteinový extrakt lycium barbarum způsobil imunomodulační účinek na
pacientech s diabetem 2. typu a zlepšil pevnost buněčné membrány červených krvinek.
(Wang, et al., 2001).
Polysacharidovo-proteinový komplex z lyceum barbarum LBP efektivně
redukoval diabetes vyvolaný streptozotocinem u potkanů. Také obnovil oxidační indexy
do normální úrovně. Také, že dokáže ochránit játra a ledviny od poškození způsobená
streptozotocinem.

Výsledkem

je,

že

takovýto

extrakt

lze

doporučit

jako

antihyperglykemické léčivo (Jing et al., 2007).
Experimentálně bylo ověřeno, že polysacharidovo-proteinový komplex z lyceum
barbarum dokáže regulovat hladinu glukózy v krvi a modulovat metabolismus glukózy.
Tato skutečnost vede ke zlepšení markerů oxidativního stresu. Diabetické krysy léčené
komplexem vykazovaly zvýšenou aktivitu antioxidačních enzymů a zvýšenou
schopnost vychytávat kyslíkové radikály, zatímco úroveň aktivity protein kinázy C byla
udržována na fyziologické úrovni. (Zhao et al., 2005).
Ve studii profesora Jinga (Jing et al., 2009) vedlo podávání polysacharidů
z lycium barbarum

k významnému snížení koncentrace hladiny glukózy v krvi,

celkového cholesterolu a triglyceridů u myší s diabetes mellitus. (Jing et al., 2009).
Ochranné účinky očí
Věkem podmíněná degenerace rohovky (AMD) je běžná porucha a jedna z
hlavních neurologických poruch oka, která způsobuje nevratnou ztrátu centrálního
vidění u starších osob. Zvýšený příjem potravin obsahujících zeaxantin, jeden z
karotenoidů obsažených v lycium barbarum, může být účinný v prevenci AMD, protože
rohovka hromadí zeaxanthin a lutein, což jsou oxidované karotenoidy s antioxidačními
a modré světlo-absorbujícími vlastnosti.
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Zvýšení nitroočního tlaku u glaukomu je považováno za hlavní rizikový faktor
pro postupné ztráty retinálních gangliových buněk sítnice. L. barbarum byla testována
na modelu nitrooční hypertenze u krys laserové fotokoagulace

episklerálních a

limbálních žil. Ukázalo se, že orální podávání L. barbarum významně snížilo ztrátu
gangliových buněk sítnice, přestože u zvýšeného nitroočního tlaku nebyly pozorovány
statisticky významné změny. To znamená, že L. barbarum může být potenciálním
kandidátem pro vývoj neuroprotektivního léčiva proti ztrátě gangliových buněk sítnice
při glaukomu (Li et al., 2007).
Kombinace antioxidantů (zeaxanthin, lutein, kyselina alfa-lipoová, glutathion)
v extraktu z plodů kustovnice zpomalilo proces degenerace sítnice u myší. Tato
kombinovaná léčba zvýšila aktivity Glutathionperoxidázy a hladinu glutathionu a
zároveň došlo ke snížení koncentrací cysteinu v sítnici (Miranda et al., 2010).
Kardiovaskulární účinky
Ve studii Wang et al. (Wang et al., 1998) byl potkanům s hyperlipidemií
podáván odvar z lycium barbarum o různých koncentracích (1 g/kg až 4 g/kg). Aplikace
probíhala pomocí žaludeční perfuze po dobu deseti po sobě jdoucích dnů. Na konci
experimentu bylo zjištěno, že podávaný extrakt snížil hladiny celkového cholesterolu,
triglyceridů v krevním séru i v játrech a obsah lipoprotein s nízkou hustotou (LDL).
Lycium barbarum významně zvýšilo maximální kombinační schopnosti
srdečního svalu b receptorů v testovaných skupinách 26 měsíců starých myší a potkanů
(Liu et al., 1996 a Shi et al., 1998).
Gastroenterologické využití
Tým

profesora

Harputluoglu

(Harputluoglu

et

al.,

2014)

z oddělení

gastroenterologie, lékařské fakulty univerzity v Matalyi v Turecku, zkoumal efekt
lycium barbarum na bakteriální translokaci u krys s poškozením jater vyvolaným
thioacetamidem. Orální alikace lycium barbarum v množství 25 mg/kg po dobu 21 dní
neprokázala zmenšení poškození ledvin. Snížil se u ní však počet střevní E. Coli a
střevní poškození (Harputluoglu et al., 2014).
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Antikarcinogenní účinky
Známé jsou také antikarcinogenní účinky. Studie Chen et al. (Chen et al., 2015)
zveřejnila imunoterapeutické účinky polysacharidů z L. barbarum na karcinom v
ledvinách. Byla zaznamenána výrazná inhibice prolifereace buněk.
Vědci týmu profesora Zhanga (Zhang et al., 2015) sledovali molekulární
struktury a aktivity indukující apoptózu lycium barbarum polysacharidů. Experimenty
byly provedeny na lidských hepatomech buněk SMMC-7721. Výsledky ukázali, že
extrakt může být použit jako chemoterapeutický prostředek pro vytvoření léku pro
terapeutické účely.
Studie Junga (Jung et al., 2014) prokázala ochranný efekt extraktu z plodů
L. chinense vůči cytostatickým léčivům. Tato skutečnost byla především na základě
ochranného účinku, který se zakládal na inhibici volných radikálů.
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4.

Materiál a metody

4.1.

Biologické vzorky

Předmětem zkoumání byly plody Lycium barbarum, které byly zakoupeny
v obchodě Zdravá Výživa U Měnínské Brány v Brně. Následné experimenty proběhly na
Ústavu vinohradnictví a vinařství při Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity
v Lednici.

Obrázek 4. Sušené plody kustovnice.
4.2

Použité přístroje
Spektrofotometrická

stanovení

Celkových

polyfenolickcýh

sloučenin,

antiradikálové a ktivity a redukční sílybyla realizována na automatickém biochemickém
analyzátoru MIURA ONE (I.S.E. S.r.l.; Guidonia (RM) – Itálie).

Obrázek 5. Automatický biochemický analyzátor MIURA ONE (zdroj: archiv autora).

Vzorky byly extrahovány na třepačce IKA KS 260 Basic (Merci, Franice)
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Obrázek 6. Třepačka IKA KS 260 Basic (Merci, Franice) (zdroj: archiv autora).
4.3

Použité chemikálie
Deionizovaná voda, stabilní volný radikál DPPH•, methanol, kyselina octová

0,2%, TPTZ (2,4,6-tripyridyl-s-triazin), kyselina chlorovodíková, FeCl3, acetátový pufr,
octan sodný, Folin-Ciocaltelovo činidlo, dekahydrát NaCO3. Použité chemikálie byly
zakoupeny od firmy Sigma Aldrich (Německo).
4.4

Metodika přípravy vzorků
Experimentální materiál – plody kustovnice, byl nejprve přečištěn. Poté bylo

naváženo množství 10 g plodů Lycium barbarum a následně kvantitativně převedeno do
Erlenmeyerova baňky. Poté následovala homogenizace 100 ml 75% methanolu.
K extrakci byla použita třepačka IKA KS 260 Basic (Merci, Franice). Extrakce
probíhala v temnu a chladu po dobu 120 hodin. Vzniklý extrakt byl odstředěn
(3000 x g; 6 min) a převeden do mikrozkumavek (Eppendorf, Německo). Roztok byl
naředěn 1:10 75% methanolem. Takto vzniklý vzorek byl použit pro analýzy.
4.5

Stanovení celkových polyfenolických sloučenin
Celkový obsah polyfenolů v extraktu z plodů Lycium barbarum byl stanoven

modifikovanou Folin-Ciocalteu metodou. K 198 μl vody bylo přidáno 12 μl vzorku a
10 μl Folin-Ciocalteu činidla. Po 36 sekundách bylo přidáno 30 μl roztoku dekahydrátu
uhličitanu sodného (20%). Absorbance při 700 nm byla měřena po 600 sekundách.
Koncentrace celkových fenolů byla vypočtena na základě kalibrační křivky za použití
kyseliny gallové jako standardu (25-1000 mg.l-1). Výsledky jsou vyjádřeny ve formě
mg.l-1 ekvivalentů kyseliny gallové (GAE) (Rop et al., 1994)
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4.6

Stanovení redukční síly
Pro stanovení redukční síly byla použita metoda FRAP (Ferric Reducing

Antioxidant Power). K 198 μl základního pufru obsahujícího 200 mM octanu sodného
upraveného kyselinou octovou na hodnotu pH 3,6 bylo přidáno 12 µl vzorku, 20 µl
roztoku 20 mM FeCl3 a 20 µl 10 mM TPTZ (2,4,6-tripyridyl-s-triazin) v 40 mM HCl.
Po 600 sekundách byla změřena absorbance při 620 nm. Redukční síla byla vypočítána
z kalibrační křivky za použití kyseliny askorbové 0,1-3 mM) jako standardu. Výsledky
jsou vyjádřeny ve formě mmol.l-1 ekvivalentů kyseliny askorbové (mM AA) (Sochor et
al., 2010).
4.7

Stanovení antiradikálové aktivity
Metoda je založena na deaktivaci komerčně dostupného 2,2-difenyl-β-

pikrylhydrazylového radikálu (DPPH•) projevujícího se úbytkem absorbance při
520 mn. K 268 μl roztoku DPPH• v methanolu (300 μM) bylo přidáno 12 μl vzorku,
absorbance při 520 nm byla změřena po 360 sekundách a odečtena od absorbance
měřené v čase 0. Antiradikálová aktivita byla stanovena na základě kalibrační křivky, za
použití Troloxu jako standardu (0,1 - 3 mM). Výsledky jsou vyjádřeny ve formě
mmol.l-1 ekvivalentů Troloxu (Sochor et al., 2010).

26

5.

Výsledky
Experimentální část byla zaměřena na studium polyfenolických sloučenin a

antioxidačního potenciálu plodů kustovnice cizí (lyceum barbarum). Antioxidační
potenciál byl sledován stanovením redukční síly (metodou FRAP) a pomocí stanovení
antiradikálové aktivity (DPPH• testem).
5.1

Stanovení celkových polyfenolických sloučenin
Polyfenolické

sloučeniny zastoupené v semenech kustovnice cizí

jsou

zastoupeny především flavonoidy a karotenoidy (Liu et al., 2014). Obsah celkových
polyfenolických sloučenin byl stanoven pomocí Folin-Ciocalteovi metody. Metoda je
založena na změně zbarvení při redukci směsi fosfomolybdenanu a fosfowolframanu
fenolickými sloučeninami. Při této reakci vznikají produkty modrého zbarvení. Jedná se
o běžně používanou spektrofotometrickou metodu. Pro vyjádření míry této veličiny byla
hodnota vyjádřena ekvivalentem kyseliny galové (GAE).

Obrázek 7. Hodnoty obsahu celkových polyfenolických sloučenin, vyjádřeno v mg/l
GAE.
Hodnota obsahu celkových polyfenolických sloučenin v plodech kustovnice cizí byla
434 mg GAE/L.
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5.2

Stanovení redukční síly
Velká část sekundárních metabolitů je řazena mezi antioxidační látky.

Antioxidační látky jsou schopny vychytávat nebo zhášet volné radikály a jejich
přítomnost v lidském těle napomáhá buňkám odolávat oxidačnímu stresu (Nemzer et
al., 2014; Lobo et al., 2010).
Pro stanovení redukční síly extraktu z plodů Lycium barbarum byla použita
metoda FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power), která je založená na redukci
železitých komplexů TPTZ (2,4,6-tripyridyl-S-triazin) s chloridem železitým (FeCl3).
Ty po redukci tvoří modře zbarvený železnatý komplex. Nedostatkem této metody je
fakt, že stanovení probíhá při nefyziologicky nízké hodnotě pH, a to 3,6. Metoda navíc
nezachytává s komplexem pomalu reagující polyfenolické látky a thiolové sloučeniny
(Lim et al., 2013). Pro vyjádření míry této veličin byla hodnota vyjádřena ekvivalentem
kyseliny askorbové (EAA). Lze tedy říci, že daný extrakt měl tak velkou redukční sílu
jako by ji měla kyselina askorbová o daném množství.

Obrázek 8. Hodnoty redukční síly, vyjádřeno v mmol/L kyseliny askorbové (EAA).
Hodnota redukční síly námi sledovaného extraktu byla 2,47 mmol/L ekvivalentu
kyseliny askorbové.
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5.3

Stanovení antiradikálové aktivity
Pro stanovení antiradikálové aktivity byla zvolena metoda DPPH• (2,2-difenyl-1-

pikrylhydrazyl). Principem je schopnost DPPH• reagovat s donory vodíku. Při této
metodě se po redukci antioxidantem (AH) nebo radikálem (R•) roztok odbarví dle této
reakce: DPPH• + AH → DPPH H + A•, DPPH• + R• → DPPH-R.
Tato spektrofotometrická metoda je jednou z nejrozšířenější. Je velmi jednoduchá,
nenáročná na obsluhu i na přístrojové vybavení a navíc je velmi levná. Přitom dosahuje
spolehlivých výsledků, které jsou srovnatelné s ostatními vědeckými studiemi Musa et
al., 2016).
Pro vyjádření míry této veličiny byla hodnota vyjádřena ekvivalentem standartní
látky Trolox (TEAC). Lze tedy říci, že daný extrakt měl tak velkou redukční sílu jako
by ji měla látka Trolox o daném množství.

Obrázek 9. Hodnoty antirádikálové aktivity, vyjádřeno v mmol/L.
Hodnota redukční síly námi sledovaného extraktu byla 2,47 mmol/L ekvivalentu
látky Trolox.
Všechny tři metody použité pro hodnocení antioxidantů u plodů kustovnice cizí
jsou široce používané a to i ve světových vědeckých laboratořích (Pohanka et al., 2012).
Lze říci, že se jedná o běžné rutinní metody. Díky tomuto lze nezávisle dospět
k možnosti srovnání výsledků s ostatními vědeckými týmy. Takovéto srovnání je
popsáno v následující kapitole Diskuze.
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6.

Diskuze
Na téma studia antioxidační (antiradikálové) aktivity a stanovení celkových

polyfenolických sloučenin bylo provedeno mnoho studií. Nejzajímavější studie a také
nejvíce zapadající do zvoleného tématu jsou krátce sepsány v této kapitole. Nutno
poznamenat, že výsledky se značně liší především v závislosti na způsobu extrakce. Až
sekundárně jsou rozdílné hodnoty dány genotypem, oblastí pěstování nebo vyzrálostí
plodu.
Tým profesora Zhanga (Zhang et al., 2016) studoval obsah polyfenolických
sloučenin a antioxidační aktivitu pomocí tří principiálně rozdílných metod – DPPH
testu, ABTS metody a metody FRAP u osmi čínských genotypů kustovnice. Celkový
obsah polyfenolických sloučenin se pohyboval v hodnotách od 26,9 do 73,4 mg GAE/g.
Hodnoty antioxidační aktivity u DPPH testu byly v hodnotách od 35,8 do
85,5 µM TE/g, ABTS metody v hodnotách od 47,8 do 95,6 µM TE/g a hodnoty u
metody FRAP od 56,3 do 92,5 µM TE/g.
Ve studii autorky Magiery (Magiera et al., 2015) byla sledována antiradikálová
aktivita lycium barbarum pomocí DPPH testu. Antiradikálová aktivita byla hodnocena
pomocí míry inhibice volného radikálu DPPH. Ta se pohybovala, v závislosti na
způsobu extrakce, od 40,5 do 54,9 %.
V odborném periodiku International Journal of Food Science and Technology
byla v roce 2015 zveřejněna studie (Wang et al., 2015) zaměřená na využití plodů
lyceum barbarum jako ochranného filmu při balení potravin. Bylo zjištěno, že inhibice
volného radikálu DPPH dosáhla, díky antioxidačním účinkům extraktu z lycium
barbarum hodnoty 35,8 %.
Antioxidační vlastnosti lycium barbarum byly studovány vědeckými pracovníky
Tianjin University of Science and Technology (Zhang et al., 2014). Pozornost byla
zaměřena na výzkum Lycium barbarum polysaccharides pomocí antioxidačních metod
DPPH a ABTS. Výsledky ukázaly hodnoty antioxidační aktivity od 1,98 do 4,96 mg/ml
u metody DPPH a hodnoty 0,20 až 2,25 mg/ml u metody ABTS. Hodnoty byly rozdílné
v závislosti na fyzikálně-chemických vlastnostech Lycium barbarum polysaccharides.
Zajímavou studii Chemical Constituents from the Fruits of Lycium chinense and
Antioxidant Activity zveřejnil v roce 2012 vědecký tým profesora Ill-Min Chunga
(Chung et al., 2012). Z plodů lycium chinense izolovali důležité antioxidační
komponenty v různých navážkách a u těchto sledovali inhibici volného radikálů DPPH.
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Zjistili, že ze sledovaných sloučenin má nejvyšší schopnost vychytávat volné radikály
látka glucopyranosyl-1-octadec-9',12',15'-trienoyl-6-octadec-9'',12''-dienoate.
Obsah celkových polyfenolických sloučenin, antioxidační aktivita a stanovení
vybraných antioxidantů pomocí HPLC-UV-MS bylo sledováno také u listů lyceum
barbarum a lyceum chinenese. Antioxidační aktivita byla v této studii studována
pomocí metod DPPH, TEAC a HAPX (hemoglobin ascorbate peroxidase activity
inhibition). Hodnoty DPPH testu byly u L. barbarum 29,30 µg QE/mg a 36,80 µg
QE/mg u L. chinense. Antioxidační aktivita stanovená metodou TEAC byla zjištěna
35,72 µg TE/mg L. barbarum a 55,95 µg TE/mg u L. chinense. Metoda HAPX přinesla
informace o inhibici volného radikálu. U L. barbarum byla zjištěna hodnota 29,69 % a u
L. chinense 40,86 %. Obsah celkových polyfenolických sloučenin byl stanoven pomocí
Folin-Ciocalteovi metody. Hodnoty byly stanoveny na 61,59 mg GAE/g (L. barbarum)
a 80,64 mg GAE/g (L. chinense) (Mocan et al., 2014).
V rozsáhlé studii (Yan et al., 2014) vědeckých pracovníků z Nanjing
Agricultural University v Číně byla sledována antioxidační aktivita listů, květů, pylu a
plodů kustovnice cizí. Antioxidační potenciál byl stanoven pomocí DPPH testu,
vychytávání volných hydroxylových radikálů, inhibice peroxidace lipidů a zhášením
aktivity superoxidových radikálů. Výsledky hodnot plodů stanovených DPPH testem
byly 56,45 µg/ml, hodnoty získané vychytáváním volných hydroxylových radikálů
156,45 µg/ml, inhibice peroxidace lipidů byla 131,25 µg/ml výsledky zhášení aktivity
superoxidových radikálů 321.53 µg/ml. Výsledky byly vyjádřeny v EC50, tedy jako
poloviční dávka potřebná k vychytání nebo zhášení sledovaných radikálů.
Antioxidační aktivita glycerolových derivátů a mastných kyselin byla sudována
v zajímavé studii Lee et al. (Lee et. al., 2013).
antiradiálová

aktivita

linolenioglyceride.

Tyto

sloučenin

Pomocí DPPH testu byla určena

1-oleo-2,3-dilinoleioglyceride

sloučeniny

byly

vybrány

proto,

a
že

1,2-dioleo-3jsou

jedněmi

z nejdůležitějších antioxidantů, které jsou v plodech obsaženy. Antioxidační aktivita
byla vyjádřena jako 50% míra inhibice volných radikálů DPPH. Hodnoty byly 387,89
(1-oleo-2,3-dilinoleioglyceride) a 251,00 µg/ml (1,2-dioleo-3-linolenioglyceride).
Mocan et al. se ve své práci (Mocan et al., 2015) zaměřili na stanovení
antioxidační aktivity pomocí metod DPPH a FRAP u lycium barbarum a lycium
chinense. 50% míra inhibice volného radikálu FPPH byla u L. barbarum 124 µg/ml a u
L. chinense 51 µg/ml. U metody FRAP byly hodnoty L. barbarum 1344 µmol
Troloxu/100 ml a hodnoty L. chinense 2190 1344 µmol Troloxu/100 ml.
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7.

Závěr
Kustovnice čínská Lycium chinense a kustovnice cizí Lycium barbarum jsou

rostliny známé především pro své léčivé účinky. Plodům této rostliny, známé pod
názvem „Goji“, se přezdívá plody dlouhověkosti nebo také ovoce radosti. Mají totiž
silné antioxidační účinky, výjimečné jsou však především díky unikátnímu složení ve
vodě rozpustných polysacharidů (označovaných jako lycium barbarum polysacharides)
a glykopeptidům (lycium barbarum glykopeptides). Dále také obsahují 21 stopových
prvků, 18 druhů aminokyselin, ve větší míře jsou zastoupeny vitamíny B1, B2, B6, C a
jsou bohatým zdrojem karotenoidů.
V četných studiích byl ověřen jejich zdravotní benefit na organismus. Bylo
zjištěno, že působí proti nádorovým onemocněním, podporují sexuální potenci a libido,
snižují hladinu cholesterolu v krvi, podporují kvalitní spánek, posilují zrak, chrání
ledviny a játra, zlepšují činnost nervů a mozku, působí proti bolestem hlavy, zad a
kloubů, podporují celkový imunitní systém. Konzumace se doporučuje při
chudokrevnosti, pro zpevnění šlach, vlasů a nehtů, pro regeneraci jaterních buněk, pro
vyčištění krve. Byly pozorovány antioxidační, antikarcinogenní, protizánětlivé,
antiproliferační, antimutagenní, antidiabetické, cytoprotektivní a hepatoprotektivní
účinky. Nejznámější je pro své tonizující a posilující prostředky.
Plody je ideální konzumovat v syrovém stavu, nejrozšířenější je konzumace
sušených plodů. V medicíně se užívají plody vařené, připravuje se z nich také čaj a
lihový výluh. V poslední době jsou rozšířeny také šťávy a džusy z kustovnice, odvary,
sušenky a koláče s kustovnicí nebo také zákusky či doplňky salátů. Krom konzumace
plodů se rostliny využívají v okrasném zahradnictví a také se vysazují jako protierozní
dřeviny.
Spotřeba kustovnice je v České republice a v Evropě na vzestupu, což lze přičíst
zejména zvyšujícímu se zájmu o zdravý životní styl a o alternativní možnost vůči
farmaceutickým léčivům a syntetickým doplňkům stravy.
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8.

Souhrn a resumé
Studium antioxidačních komponent v plodech lycium barbarum
Předložená bakalářská práce byla zaměřena na studium obsahových látek

v kustovnici cizí (Lycium barbarum). První část práce je věnována literární rešerši, která
je zaměřena na obsahové látky a na rešerši studií, které se zabývají vlivem kustovnice
na lidské zdraví. V druhé části práce, experimentální, byl stanoven obsah celkových
polyfenolických sloučenin, pomocí metody FRAP hodnocena redukční síla a pomocí
radikálu DPPH• stanovena antiradikálová aktivita.
Plody kustovnice jsou významným zdrojem zdraví prospěšných látek. Ze studií
vyplynulo, že jsou unikátní především díky vysokému obsahu karotenoidů a
specifických proteoglykanů. Kustovnice hraje významnou roli v tradiční medicíně. Její
plody se používají především jako tonifikační prostředek a doporučují se jako doplněk
stravy. Námi získané výsledky potvrdili vysoký obsah antioxidační síly (FRAP –
2,47 mmol EAA; DPPH - 0,58 mmol TEAC) a celkových polyfenolických sloučenin
(434 mg/L GAE).
Klíčová slova: Lycium barbarum, zdraví prospěšné látky, antioxidanty, tradiční
medicína
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Resume
The study of antioxidant components in berries of lycium barbarum
This bachelor thesis was focused on the study of substances contained in the
Lycium barbarum. The first part is focused on a literature researches, which is
concentrated on the studies which deal with the influence of Lycium barbarum on the
human health. In the second part, experimental, was determined content of total
polyphenolic compounds, by methods FRAP was evaluated the reducing power and by
DPPH• radical was determinated antiradical activity.
Berries from Lycium barbarum are an important source of health beneficial
substances. The studies showed that there are unique thanks to its high content of
carotenoids and specific proteoglycans. Lycium barbarum has got an important role in
traditional medicine. Berries from Lycium barbarum are used primarily as a tonification
substances and are recommended as a dietary supplement. Our obtained results
confirmed a high content of antioxidant power (FRAP - 2.47 mmol EAA; DPPH 0.58 mmol TEAC) and high content of total polyphenolic compounds (434 mg/L GAE).
Key words: Lycium barbarum, health benefit substances, antioxidants, traditional
medicine
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