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Abstrakt 
 

Cílem této práce bylo stanovit antioxidační aktivitu extraktů drogz Betulae folium a 

pupenů a listů břízy sbíraných během ontogeneze. Také byl stanoven obsah flavonoidů 

pomocí metody HPLC, a byly sledovány změny v průběhu ontogeneze.  

Maximální obsah kyseliny kávové byl v pupenech podobný jako v listech. Přítomnost 

kyseliny chlorogenové byla zaznamenána až v listech sbíraných v červnu. Vysoký obsah 

hyperosidu byl v pupenech těsně před rozvinutím a v mladých listech. Další nižší maximum 

bylo v mladých listech sbíraných na konci května. Tato hodnota byla srovnatelná s obsahem 

v sušených listech i v droze Betulae folium zakoupené v lékárně. Přítomnost kvercitrínu byla 

zaznamenána až v pupenech před rozvinutím, srovnatelné množství bylo v mladých listech, 

načež následoval prudký pokles. Významné zvýšení obsahu kvercitrínu bylo zaznamenáno 

v listech po usušení. V listech ze stejného sběru jsou v množství látek výrazné rozdíly mezi 

čerstvými a usušenými listy.  

Dále byla u jednotlivých vzorků stanovena antioxidační aktivita extraktů za použití 

stabilního radikálu DPPH. Pupeny a listy břízy dokáží redukovat volné radikály DPPH. 

K porovnání aktivity se může použít hodnota IC50. Antiradikálová aktivita extraktů klesá 

během ontogeneze, maximální hodnotu můžeme najít u pupenů, nejnižší je u listů již 

vyvinutých, které byly sbírány v období od května do června. U starších listů antioxidační 

aktivita opět stoupá. Usušené listy i zakoupená droga mají aktivitu shodnou a je jen o málo 

nižší než byla u extraktů z plně vyvinutých pupenů.  

Nelze učinit jednoznačný závěr o vztahu mezi množstvím fenolických látek a 

naměřenou antioxidační aktivitou,protože byl sledován obsah jen vybraných látek – kyseliny 

chlorogenové a kyseliny kávové, a flavonoidů kvercitrínu a hyperosidu. Nízký obsah 

sledovaných fenolických látek u pupenů avšak jejich vysoká aktivita naznačuje, že na 

antioxidační aktivitě se podstatnou měrou podílejí ještě ostatní látky.  

 


