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1. ÚVOD
Flavonoidy tvoří velmi početnou skupinu přírodních látek obsaţených v různých
částech vyšších rostlin, zejména v listech, květech a plodech. Jejich ubikvitární
přítomnost v rostlinné říši je známa botanikům a rostlinným fyziologům po dobu
několika století, objev jejich chemické identity se datuje do prvé poloviny
19. století.1,18 ) Nejdříve bylo dosaţeno vědeckého poznání jejich farmakologického
účinku, teprve později se rozřešila znalost funkce a významu v rostlinném
organismu.
V 90. letech minulého století byl zájem o flavonoidy znovu oţiven v souvislosti
s rozšířením hypotézy oxidačního stresu, oxidačního poškození lidského organismu
vedoucího ke vzniku a k rozvoji závaţných a velmi rozšířených nemocí a
antioxidační

ochrany

zprostředkované

enzymovými

systémy,

endogenními

antioxidačními sloučeninami i exogenními, z potravin získanými antioxidanty.
Flavonoidy upoutávají hlavní pozornost při hledání faktorů, které jsou nositeli
zdravotně prospěšných účinků ovoce, zeleniny, cereálií, luštěnin a révových vín,
zejména v prevenci srdečně cévních, nádorových a neurodegenerativních nemocí.2 )
Účinky těchto látek na zdraví byly spontánně vyuţívány po staletí ve formě
bylinných čajů a jinými praktikami lidového léčitelství.
Flavonoidy se řadí do skupiny přírodních látek se schopností sniţovat oxidační
stres, mezi kterými tvoří nejpočetnější a zároveň velmi strukturně heterogenní
soubor. Někteří jejich zástupci a jejich semisyntetické deriváty mají farmakologické
účinky a jsou nadějnými prostředky terapeutické intervence proti rozvoji některých
nádorových chorob .18 )
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2. CÍL PRÁCE

Tato diplomová práce, jeţ má název ,,Obsah flavonoidů v komerčně dostupných
přípravcích

s obsahem

šišáku

bajkalského“

se

zabývá

tématem

zjištění

procentuálního zastoupení hlavních obsahových látek v hodnocených přípravcích,
jeţ existují na území ČR a porovnáním suchých extraktů z Číny.

Cílem práce bylo:
-

seznámit se s publikacemi na dané téma

-

zjistit počet dostupných léčivých přípravků a doplňků stravy, které
obsahují šišák bajkalský

-

u vybraných přípravků stanovit obsah flavonoidů baicalinu a baicaleinu

-

stanovit obsah baicalinu a baicaleinu u výchozích materiálů-suchých
extraktů z rostliny Scutellaria baicalensis

-

vyhodnotit kvalitu přípravků na základě obsahových látek, doporučeného
dávkování, indikace a dalších informací dodávaných spolu s přípravkem
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3. TEORETICKÁ ČÁST

3.1. Legislativa potravních doplňků

3.1.1. Doplňky stravy

Doplňky stravy upravuje zákon, který stanoví poţadavky na doplňky stravy
a na obohacování potravin potravními doplňky.3 )
Doplňky stravy jsou:
a)
„potraviny určené k přímé spotřebě, které se odlišují od potravin pro běţnou
spotřebu vysokým obsahem vitaminů, minerálních látek nebo jiných látek s
nutričním nebo fyziologickým účinkem a které byly vyrobeny za účelem doplnění
běţné stravy spotřebitele na úroveň příznivě ovlivňující jeho zdravotní stav.“ 5 )
b)
„potraviny, jejichţ účelem je doplňovat běţnou stravu a které jsou koncentrovanými
zdroji ţivin nebo jiných látek s výţivovým nebo fyziologickým účinkem, samostatně
nebo v kombinaci, jsou uváděny na trh ve formě dávek, a to ve formě tobolek,
pastilek, tablet, pilulek a v jiných podobných formách, dále ve formě sypké, jako
kapalina v ampulích, v lahvičkách s kapátkem a v jiných podobných formách
kapalných nebo sypkých výrobků určených k příjmu v malých odměřených
mnoţstvích, (ţivinami jsou vitaminy a minerální látky).“ 6 )
Potravní doplňky jsou ,,nutriční faktory“ (vitamíny, minerální látky, aminokyseliny,
specifické mastné kyseliny a další látky ) s významným biologickým účinkem.“ 3,5,53 )
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3.1.2. Označení etikety

Etiketa volně prodejného doplňku stravy musí obsahovat následující:
- Registrovaný obchodní název a stručnou charakteristiku doplňku
- Označení, ţe jde o doplněk stravy či potravinu určenou pro zvláštní výţivu
- Velikost balení a formu
- Název, adresu výrobce
- DDD (doporučenou denní dávku)
- Obsah hlavních účinných látek v jednotce balení ve 100 g a v DDD
- Údaje o energetické hodnotě (kJ a kcal) ţivin
- Je-li obsaţena bílkovina – původ
- Je-li obsaţeno mléko – obsah laktózy
- Údaje o sloţení (včetně stabilizátorů, barviv apod.)
- Údaj o obsahu případných alergenů (lepek apod.)
- Omezení pro děti, těhotné, závaţné onemocnění apod.
- Návod na uskladnění
- Celkovou hmotnost výrobku
- Dobu pouţitelnosti
- Čárový kód a jeho číslo
- Informace o recyklovatelnosti obalu
- Údaj o kvalitě výrobku 53,6 )

U některých doplňků stravy se lze setkat s tzv. číslem HEM, které někteří výrobci
dosud uvádí na obalu těchto výrobků. Jedná se o jednací číslo rozhodnutí, pod
kterým byl pro daný výrobek v minulosti vydán Ministerstvem zdravotnictví ČR
souhlas s uváděním výrobku do oběhu jako potraviny.54 )
Někteří výrobci se uchylují k nekalým praktikám, kdy neuvádějí sloţky přímo.
Skrývají je pod souhrnným a hlavně nekonkrétním názvem „chráněná směs“.
Výrobci tímto porušují zákony a klamou zákazníky, jelikoţ doplněk stravy nelze
chránit patentem .6 )
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Jedním z kontrolních a schvalovacích orgánů státní správy určujících povolené
dávkování je Ministerstvo zemědělství. Do jeho kompetence také spadá omezení
(pro děti a těhotné), avšak neschvaluje text etikety. Většinou ani nezkoumá, zda
obsah deklarovaných látek v produktu odpovídá skutečnosti, není to totiţ jeho
povinností. Jedinou faktickou analýzou produktu prováděnou Státní hygienickou
správou (nebo akreditovanou laboratoří) je vyšetření těţkých kovů a mikrobiální
analýza (posudek o nezávadnosti).53,6 ) Bohuţel nejsou tato vyšetření opakována, coţ
by v budoucnosti mohlo vyústit v přítomnost zdraví ohroţujících látek.
Doplňky stravy v ČR posuzuje a schvaluje Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZd
ČR). Před uvedením těchto výrobků na trh MZd ČR posuzuje pouze jejich zdravotní
nezávadnost, coţ znamená, ţe jejich dlouhodobé uţívání by nemělo vést k poškození
zdraví.53,6 )
Účinky deklarované výrobcem nejsou nikým ověřovány, protoţe u doplňků stravy
není posuzována jejich účinnost. Pokud uváděné účinky výrobku nejsou v rozporu
s právními předpisy pro označování potravin a doplňků stravy, je umoţněno jejich
uvádění na obalech a v dalších materiálech doprovázejících výrobek bez ohledu na
jejich pravdivost.54 )

3.1.3. Regulace doplňků

Regulace doplňků stravy spadá do kompetence Ministerstva zdravotnictví (MZ
ČR). Vztahuje se na ni zákon o potravinách a tabákových výrobcích
a doplnění některých souvisejících zákonů

3 )

a vyhlášky

5 )

7)

a o změně

, kterou se stanoví

poţadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin . Postup pro výrobce či
dovozce při uvádění doplňku stravy do oběhu závisí na jeho sloţení.
Doplňky stravy obsahující látky stanovené v prováděcím právním předpisu 9 ) zákona
o potravinách jsou výrobci i dovozci povinni před prvním uvedením doplňku stravy
do oběhu zaslat MZ ČR český text označení, který bude uveden na obalu výrobku
(tzv. notifikace).55 )
10
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Doplňky stravy obsahující látky jiné než stanovené v prováděcím právním
předpisu

11 )

lze tyto výrobky uvádět do oběhu pouze po předchozím souhlasu MZ

ČR (tj. před jejich uvedením na trh je MZ ČR musí schválit). Podkladem pro
schválení je odborné vyjádření Státního zdravotního ústavu (SZÚ) o zdravotní
nezávadnosti.55 )
3.2. Flavonoidy

3.2.1. Historie flavonoidů

1876

C. Darwin vyslovil domněnku o vývojové funkci a významu
flavonoidů v rostlinách .18 )

1952

Vznikl pojem flavonoidy, tj. skupina rostlinných polyfenolů
obsahujících flavonový skelet.8 )
Zavedeno uţívání flavonoidů v chemotaxonomii rostlin.18 )

1940 – 1970 Zavedeny preparáty Venoruton, Rutaskorbin, Crataegutt, Iproflavon,
Gallaskorbin aj.8 )
Vyuţití chelátotvorných účinků flavonoidů v analytické chemii .10,12 )
Po r. 1990

Oţiven zájem o nutriční hodnotu flavonoidů. Série analýz na jejich
obsah v potravinách (HPLC), budování nové databáze flavonoidů
a ostatních polyfenolů v rostlinách .13 – 17 )

3.2.2. Chemické vlastnosti

Flavonoidní glykosidy - flavonoidy, jsou deriváty fenylchromanu. Základem je
chroman arylovaný v poloze:
- 2, jde o flavan
- 3, jde o isoflavan
- 4, jde o neoflavan.19 )
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Flavonoidy jsou chemické sloučeniny patřící do rozsáhlé skupiny rostlinných
fenolů. V současné době je známo více neţ 4000 zástupců flavonoidních látek
a stále se objevují nové. Základem struktury je flavan (Obr. 1) skládající se ze dvou
benzenových jader (A, B) spojených pyranem (C). Hydroxylové a keto- skupiny,
substituované na tuto základní strukturu odlišují jednotlivé skupiny flavonoidů.
Přírodní flavonoidy mají nejčastěji podobu O-glykosidů, jejich molekula je tedy
tvořena cukernou částí a částí necukernou (aglykonem).21 )

Obrázek č. 1 : Základní struktura flavanu 21 )

Vyskytují se jen v rostlinné říši, a to nejčastěji flavany, méně častěji isoflavany,
neoflavany se vyskytují zřídka a v terapii se nepouţívají.
Deriváty flavanu: podle stupně oxidace pyranového kruhu se flavany dělí do
několika skupin:
-flavony (apigenin, luteolin, diosmetin)
-flavonoly (kempferol, kvercetin, myricetin)
-flavanony (naringenin, eriodyktiol, hesperetin).
Flavany jsou v přírodě velmi rozšířené v cévnatých rostlinách, významné jsou
zejména flavony, flavonoly, flavanony a z derivátů flavanu katechinové třísloviny.
Jednotlivé flavonoidy se od sebe liší počtem a polohou hydroxylových
a methoxylových skupin.19 )
Flavonoidy (pro všeobecné působení v organismu často označované jako
bioflavonoidy ) se v rostlinách vyskytují převáţně glykosidicky vázané a rozpustné
v buněčné šťávě vakuol. Methoxyderiváty jsou lipofilní a vyskytují se také v silicích.

12
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V ţivém organismu jsou flavonoidy pravděpodobně zapojené do oxidačněredukčních procesů.19 )

3.2.3. Účinky flavonoidů

Terapeutické vyuţití flavonoidů se zakládá na schopnostech normalizovat
permeabilitu kapilár, odstraňovat jejich lámavost, působit antihemoragicky
a antiedematozně (účinek P vitamínu). Jsou inhibitory hyaluronidázy, brání
rozšiřování mikrobiálních toxinů tkáněmi a jsou proto podpůrnými prostředky při
léčbě infekčních nemocí. Některé působí diureticky, rozšiřují cévy, sniţují krevní
tlak. S ionty Ca2+

tvoří komplexní soli, čímţ brání sráţení krve. Zadrţují

v organismu vápník, potencují účinek vitamínu C a mají vlastnosti choleretické,
cholagogické a spasmolytické.
Účinné jsou glykosidy i aglykony, uţívají se v izolovaném stavu (např. rutin,
hesperidin), častěji však jako drogy anebo jejich extrakty.19 )

3.2.4. Klasifikace flavonoidů

Klasifikace flavonoidů do jednotlivých skupin se u různých autorů liší. Obvykle se
dělí do šesti hlavních skupin (1. – 6.) a tří menších podskupin (7. – 9.) 56 )
1. Chalkony
2. Flavony
3. Flavonoly
4. Flavonony
5. Anthokyaniny
6. Taniny
7. Aurony
8. Isoflavonoidy
9. Stilbeny

13
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Obrázek č. 2 : Základní struktury flavonoidů a biosynteticky příbuzných látek
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3.2.5. Biosyntéza a její regulace
Nejdůleţitějším enzymem v biosyntéze flavonoidů je chalkon-syntáza, která je
jedním z prvních enzymů této biosyntetické dráhy a zajišťuje postupné spojování tří
molekul malonyl-CoA a molekuly 4-kumaryl-CoA . Výsledkem této reakce je vznik
molekuly chalkonu a z ní se pak odvozují za pomoci dalších důleţitých enzymů (jako
je

např.

chalkon-isomerasa,

flavonon-3hydroxylasa

atd.)

ostatní

skupiny

flavonoidů.56 )
Aglykony flavonoidních glykosidů jsou produkty vznikající oběma hlavními
cestami vedoucími k syntéze aromatických látek v biologických systémech.
Jeden šestiuhlíkový fragment těchto C6C3C6 sloučenin se odvozuje z acetátového
metabolismu a zbývající devítiuhlíková část z kyseliny šikimové (fenylpropanoid).
Jednotka C6C3, patrně ve formě kyseliny skořicové, se spojuje se 3 molekulami
acetátu za vytvoření meziproduktu z 15 C, chalkonu, z něhoţ vzniká potom flavanon.
Flavanony mají vztah k dalším skupinám flavanoidů , a to k flavonům, chudším o
dva atomy vodíku. Deriváty se tvoří zavedením nebo odstraněním hydroxylových
skupin. Flavanonoly vznikají zavedením hydroxylové skupiny do polohy 3,
dehydrogenace poloh 2 a 3 vede ke vzniku flavonolů. Glykosylace nastává
v pozdním stádiu tvorby flavonoidu.22 )
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Obrázek č. 3 : Biosyntéza flavonoidů 65 )
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3.3. Scutellaria baicalensis

3.3.1. Scutellaria spp.

Rod Scutellaria z čeledi Lamiaceae se skládá z více jak 300 druhů, které jsou
značně vyuţívány v tradiční čínské medicíně, Indii, Korey, Japonsku, několika
50 )

evropských zemí a Severní Americe

s výjimkou tropické Afriky. Jen na území

bývalého SSSR je okolo 150 druhů jednoletých i víceletých, a to jak ve formě bylin,
tak i polokeřů a keřů.25,23 )
Mohou být uţívány jako okrasné květiny, léčivé rostliny či koření .
Scutellaria druhy jsou odolné proti škůdcům , dají se mnoţit ze semen i vegetativně.
Jméno Scutellaria neboli "čapka"

popisuje tvar

kališních lístků, které jsou

umístěné na spodní části květů. Skládají se ze dvou pysků, horní pysk je sloţen
z víčka ( kápě, kapuce) a dolním pysk je tvořen dvěma mělkými laloky. Kompletní
tvar tak vypadá jako středověká miniatura helmy.50 )
3.3.2. Scutellaria baicalensis- botanický popis

Rod Scutellaria se skládá asi z 300 druhů. Z nich je jako léčivá rostlina významný
druh Scutellaria baicalensis, šišák bajkalský. Roste planě především ve východním
Zabajkalí, v oblasti středního toku Amuru a v jihozápadní části Přímořského kraje.
Setkáváme se s ním rovněţ v Číně, Japonsku a v severovýchodním Mongolsku.
Rozšířen je hlavně na sušších, kamenitých a štěrkovitých svazích, méně na písčitých
stepích a březích řek, a to na přímém slunci i v polostínu.25 )
Je to vytrvalá bylina s vřetenovitým, masitým kořenem na povrchu hnědým
a uvnitř ţlutým. Stonek je vzpřímený aţ polopoléhavý, rozvětvený, řídce a krátce
chlupatý a 15 aţ 50 cm vysoký,

25 )

s bohatě větvenou, čtyřhrannou lodyhou, která

bývá na bázi purpurově začervenalá, na vrcholu zelená, vystoupavá aţ poléhavá.58 )
Listy vstřícné, přisedlé, kopinaté a jasně zelené,
kříţmostojné, jednoduché, celokrajné .58 )
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Šišák kvete koncem léta a na podzim. Květy vyrůstají ve vrcholových
hroznovitých květenstvích dlouhých 7-15 cm. Kalich je dvoupyský s dutým
štítkovitým šupinovitým výrůstkem (scutellum), který je dobře patrný i po odkvětu
na plodu. Koruna je téţ dvoupyská. Na bázi je prohnutá vzhůru, spodní pysk je mělce
dvoulaločný, horní přilbový a chlupatý.58 ) Plodem jsou tvrdky uzavřené v kalichu.
Obsahují drobná, kulovitě-vejcovitě zploštělá, černá semena.25 )

3.3.3. Scutellariae radix

Kořen je kuţelovitě tvarovaný, semitubulární nebo zploštělý , 5-20 cm dlouhý,
0,5-3 cm v průměru, zevně ţluto-hnědý s drsným a zřetelným podélným zvrásněním
a s roztroušenými rýhami po stranách kořene, se zbytky hnědého peridermu.
Ve starém kořeni je často přítomný zetlelý xylém nebo obsaţené dutiny. Je tvrdé
struktury, snadno lomivý a tříštitelný. Má vláknitý povrch ţluté barvy. Bývá téměř
bez zápachu, chuti, mírně hořký.4 )
Hmotnost dvouletých kořenů se pohybuje kolem 12 g, u tříletých je to asi 23 g.
Nejlepší je sklízet kořeny ze tříletých rostlin, které po vyrytí a očištění sušíme ve
slabé vrstvě při teplotě do 60 °C.23,25 )

3.3.4. Scutellariae radix pulverata

Prášek neobsahuje méně neţ 10 % baicalinu-vypočítáno ve vztahu k suchému
materiálu.
Práškovitý Radix scutellariae se vyskytuje jako ţluto-hnědý prášek. Je slabého
zápachu a má nepatrně hořkou chuť.
Pod mikroskopem se vyskytují fragmenty parenchymatických buněk obsahující
malé mnoţství škrobových zrnek, úlomky cév, cévice a protáhlé kamenné buňky.
U preparátu jsou snadno rozeznatelné úlomky síťkovaných šroubovic a xylémových
vláken.4 )

18

Diplomová práce

Lenka Dvořáková

3.3.5. Droga a její vyuţití

V oblastech svého výskytu patří mezi dlouho pouţívané léčivky. První zmínky o
něm nalezneme jiţ v Shen Nongově kánonu léčivých rostlin, který vznikl za vlády
dynastie Han (25-220 n.l.). V čínském a japonském léčitelství je pouţívaný jako
základní bylina na alergie. V Americe ho například pouţívali indiáni Cherokee
k vyvolání bezbolestné menstruace. Za svůj název vděčí typickým šišatým plodům.
Přestoţe se jedná o bylinu unikátních vlastností, není v Evropě příliš známá.57 )
Scutellaria baicalensis Georgi byla uţívána jako léčivá rostlina více neţ 2000 let v
Číně a Japonsku.50

)

V Japonsku je známa jako ,,Wogon“ a v Číně se uţívá pod

tradičním jménem ,,Juany qin“.58 )
Tradiční čínská medicína vyuţívala šišáku při hypertenzi, proti krvácení z nosu,
vnitřnímu krvácení, při zánětech, kašli, silné menstruaci, zvracení, nebo infekčním
onemocnění (např. záškrt, spála, hepatitida).26 )
Čínští léčitelé připravují lék pouţíváním kořenu S. baicalensis jako prostředek s
účinkem proti rakovině prostaty, ţaludku a štítné ţlázy.50 ) Scutellaria byla uţívána
mnoha kulturami při rakovině, hepatitidě, cirhóze, ţloutence, úzkosti a nervových
poruchách.51

)

Šišák se doporučuje na nespavost, hysterii a

úzkost, působí

protizánětlivě, sniţuje horečku, uklidňuje, v homeopatii se přípravek ze šišáku
předepisuje na chronickou únavu.60 )

3.3.6. Obsahové látky

Scutellaria baicalensis se nazývá "zlatý kořen" (či Bajkal Skullcap) kvůli ţlutě
zbarvenému kořeni způsobenému vysokým obsahem flavonoidů.50 ) Flavonoidy jsou
hlavními obsahovými látkami v této rostlině. Jsou přítomny jako glukuronidy, méně
často jako glukopyranosidy. Liší se od sebe postavením a počtem methoxylových
a hydroxylových skupin. Dohromady jich bylo detekováno kolem čtyřiceti.58 )
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I kdyţ obsah jednotlivých zástupců kolísá v závislosti na ročním období nebo
lokalitě sběru, rostliny obsahují nejvíce flavonoid baicalin (5,6,7-trihydroxyflavon-70-β-glukuronid). V kořeni se nachází v 12-17 %

58 )

, dle některých zdrojů jen

3-4 %.20 ) Jeho aglykonem je baicalein , který se vyskytuje v rostlině i volně.
Významnými glykosidy jsou i wogonosid ( 3,55 %)

66 )

a scutellarin (aglykony

wogonin, scutellarein. Mezi další flavonoidy patří oroxylin A, neobaicalein,
dihydrobaicalin, norwogonin, isowogonin, huanqin, carthamidin, isocarthamidin,
chrysin-8-C-β-D-glukosid a mnoho dalších.
Dalšími obsahovými látkami jsou steroly, silice a aminokyseliny.58 )
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Obrázek č. 4 : Hlavní obsahové látky 66 )
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3.3.7. Droga a její vyuţití
Antihypertenzivní a protizánětlivý účinek

Antihypertenzivní a antiflogistický účinek látek ze Scutellaria baicalensis spolu
vzájemně souvisí. Oba účinky jsou způsobeny stejným základním mechanismeminhibicí enzymu lipooxygenázy. Bylo prokázáno, ţe baicalein selektivně inhibuje 5 –
a 12 – lipooxygenázu. Tímto způsobem blokuje oxidaci kyseliny arachidonové na
hydroperoxyeikosatetraenové

kyseliny

(12-HPETE),

tím

zabraňuje

syntéze

leukotrienů a nepřímo podporuje produkci prostaglandinu PG I2 . Stejným principem
dokáţe sníţit mnoţství aktivovaného endothelinu-1, který je významným
vazokonstriktorem a navíc působí přes další mediátory na natriurézu a diurézu.27-31 )

Antibakteriální a antivirový účinek

Nejúčinnější látkou se ukázal být baicalin, který je aktivní proti klasickým
chřipkovým virům a Staphylococcus aureus. Wogonin dle testů in vitro je vysoce
účinný proti původci hepatitidy B. Z ostatních bioflavonoidů se testoval i
isoscutellarein-8-methylester a ukázal se být účinný proti chřipkovým virům typu A
a B. Extrakt z drogy se zdá být účinný i proti Candida albicans, Cryptococcus
neoformans,

58)

Staphylococcus aureus,

60)

proti trypanozomám i bakteriím

způsobující zubní kazy .24 )
V poslední době se prohloubil výzkum zaměřený na přírodní látky s účinkem na
virus HIV, tedy látek pocházejících z tradičních východních bylin. Baicalin se ukázal
být vysoce účinný při léčbě i prevenci HIV infekce, potaţmo některých typů
leukémií. Hlavním mechanismem účinku je zabránění vstupu viru do buňky při
blokaci chemokinových koreceoptorů na buněčném povrchu.32-43 )
Dělení chřipkového viru se po přidání výtaţku ze šišáku bajkalského sníţilo o 50
aţ 90 %.
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V dnešní době, kdy začínají být bakterie vůči některým antibiotikům odolné, jsou
antiseptické vlastnosti šišáku neocenitelné. Ve Velké Británii zjistili, ţe pokud tuto
bylinu podávají současně s antibiotiky, účinkuje léčba i na bakterie, které by jinak
byly vůči lékům méně citlivé. V Japonsku zase prokázali antivirové působení šišáku
na chřipku.60 )

Antikonvulzivní a sedativní působení

Díky chemické podobnosti flavonoidů s benzodiazepiny je moţné navázání
flavonoidů na benzodiazepinové vazebné místo na GABAA receptorech. Největší
vazebnou sílu má wogonin, díky navázání se otevře Cl- kanál

čímţ dochází

k hyperpolarizaci nervové buňky. K potřebné depolarizaci je pak třeba daleko větší
impuls. Wogonin je tedy zřejmě odpovědný za mírně sedativní působení drogy. Při
experimentech byla prokázána i antikonvulzivní aktivita vodného extraktu.44,45 )

Antialergické účinky

Na antialergickém účinku se podílí jak efekt protizánětlivý ( zprostředkovaný
blokací lipooxygenázy) tak i efekt imunomodulační. Dále se na tomto účinku podílí i
inhibice produkce eotaxinu ( chemokin), který je zodpovědný za zapojení eozinofilů
do alergické kaskády. Bylo prokázáno, ţe obsaţené flavonoidy zabraňují produkci
eotaxinu přímo v buňkách IL4 i TNFα –stimulovaných fibroblastech zablokováním
jeho exprese.46 )

Toxicita

Vedlejší účinky nebyly prozatím zcela poznány. Traduje se poškození jater po
poţití bylinné směsi s touto drogou, ale hepatotoxický efekt byl po bliţším výzkumu
vyvrácen. Poškození jater způsobila jiná sloţka ( Teucrium sp.). Wogonin má
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mutagenní efekt, ale v rostlině se nevyskytuje v takovém mnoţství , aby se účinek
projevil. I přesto není doporučováno dlouhodobější uţívání této rostliny.
Pro nedostatek údajů

o toxicitě a farmakologii potaţmo i

zkušeností

s obsahovými látkami se tato droga nedoporučuje při laktaci, těhotenství nebo
stavech s poruchou CNS-epilepsií. Prozatím nelze ani vyvrátit potencionální
interakce s látkami ovlivňujícími KVS a CNS.47-49, 58 )

Kampo medicína

V japonské tradiční Kampo medicíně, se droga pouţívá pro mírnění ,,tepla"
a sušení ,,vlhkosti“ a je předepsaná ve směsích jako ,,orengedokuto“ či ,,shosaikoto“.
Mezi 210 OTC (over the counter) kampo směsí v Japonsku je scutellaria kořen
předepisován v 38 doporučeních, kde je jedním z nejčastěji uţívaných bylinných
léků v kampo medicíně.52 )
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST

4.1. Použité chemikálie a přístroje

4.1.1. Chemikálie

- methanol p.a., Penta, Praha, ČR
- methanol for HPLC, Merck, Darmstadt, Německo
- baicalin č., Sigma-Aldrich Chemie, Steinheim, Německo
- baicalein č., Sigma-Aldrich Chemie, Steinheim, Německo

4.1.2. Zkoumané přípravky a materiály

- suchý extrakt Scutellaria P.E. 75%, World-Way Inc., Changsha, Čína
- suchý extrakt Scutellaria P.E. 85%, World-Way Inc., Changsha, Čína
- doplněk stravy společnosti Herbal products, Brno, ČR
- doplněk stravy společnosti Hermeopa, Vysoké Mýto, ČR
- doplněk stravy společnosti Topvet, Brno, ČR
- doplněk stravy společnosti Rabštejnská apatyka, Cehnice, ČR
- suchý extrakt společnosti Rabštejnská apatyka, Cehnice, ČR

4.1.3. Přístroje

- analytické váhy A 200S, Sartorius analytic, Göttingen, Německo
- předváţky EK 1200 A, A&D, Tokyo, Japonsko
- vodní lázeň GFL (DHIM 15750), Laboratorní přístroje, Praha, ČR
- sušárna DHM 3171, Binder, Tuttlingen, Německo
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- HPLC chromatograf JASCO (čerpadlo PU-2089, diodový detektor MD-2015,
fluorescenční detektor detektor FP-2020, autosampler AS-2055),
Jasco International, Tokyo, Japonsko
- Chromatografická kolona LiChrospher RP-18 250 x4 (5μ) s předklonkou,
Merck, Darmstadt, Německo
- Ultrazvuk Sonorex RK 100 H, Bandelin, Berlin, Německo

4.2. Příprava vzorků

Při přípravě vzorků byly pouţity dvě metody:

A - Extrakce methanolem za tepla (na vodní lázni)
B - Extrakce methanolem za pouţití ultrazvuku

Postup:
A-Extrakce za methanolem tepla ( na vodní lázni):
Bylo naváţeno 0,1 g práškového extraktu do malé, varné baňky, přidalo se 15 ml
100 % methanolu, vše se vařilo asi 20- 25 minut pod zpětným chladičem na vodní
lázni, pak se provedla filtrace přes vatu do odměrného válce. Pouţitá vata i s drogou
se vpravila zpět do baňky, přidalo se 15 ml methanolu a znovu se vařilo na vodní
lázni pod zpětným chladičem asi 20- 25 minut. Extrakt se zfiltroval do odměrného
válce ( ve válci se spojily oba filtráty). Spojené extrakty byly doplněny methanolem
ad 30 ml.
Dostatečné mnoţství roztoku ( asi 1,8 ml) se před nástřikem na HPLC filtruje přes
mikrofiltr (teflon 0,45 μm).
Vizuálně byla hodnocena barva extraktu a případný zákal.
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B- Extrakce methanolem za pouţití ultrazvuku:
U kaţdého vzorku byl jako rozpouštědlo pouţit 80 % methanol. Vzorky byly
k HPLC analýze připraveny standardním postupem.
Vţdy 0,010 g práškového vzorku ( u tablet 0,020 g) se naváţilo do odměrné baňky
na 25 ml. Doplnilo se pouţitým rozpouštědlem po rysku a roztokem se občas
protřepalo. K podpoře rozpouštění byl pouţit ultrazvuk ( 10 min,160 W, 35 kHz).
Dostatečné mnoţství roztoku ( asi 1,8 ml) se před nástřikem na HPLC filtruje přes
mikrofiltr (teflon 0,45 μm).
Zjistil se vizuálně potenciální zákal a barva.

4.3. Ztráta sušením

Ztráta sušením je ztráta hmotnosti vyjádřená ve hmotnostních procentech (m/m)
Postup:
Naváţilo se 0,5 g extraktu do předem vysušené a zváţené váţenky (10 min
v exsikátoru). Extrakt se sušil 1 hodinu při 105°C, poté se extrakt nechal zchladnout
asi 10 minut v exsikátoru. Ihned po vyjmutí se zváţila váţenka s extraktem, z rozdílu
hmotností se spočítala ztráta sušením.
Tato metoda byla převzata z Českého lékopisu.61 )

4.4. HPLC analýza baicalinu a baicaleinu

4.4.1. HPLC analýza

Byla pouţita HPLC sestava od firmy JASCO (pumpa PU-2089, diodový detektor
MD-2015 a fluorescenční detektor FP-2020, autosampler AS-2055), vybavená
předkolonovým filtrem a kolonou LiChrospher RP-18 250x4 (5 μm ) s ochrannou
předklonkou.
Nastřikovaný objem byl 20 μl. Sloţení mobilní fáze probíhalo v lineárním
gradientu z 50 % methanolu s obsahem 0,15 % kyseliny fosforečné (pH= 2,9) v čase
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t= 0 min na 80 % methanol (s 0,15 % kyseliny fosforečné) v čase t= 15 min., při
konstantním průtoku mobilní fáze 1,2 ml.min-1.
Detekce byla provedena pomocí DAD detektoru v rozmezí vlnových délek 190–
450 nm. Obsah sledovaných flavonoidů byl vypočten z píků při vlnové délce 277
nm, ve které mají oba flavonoidy své absorpční maximum. Retenční časy u baicalinu
byly cca 7 min. 00 sec., u baicaleinu cca 12 min. 20 sec.
Obsah obou látek byl kvantifikován matematickou metodou normalizace
a porovnáním s kalibrační křivkou vytvořenou pomocí externě měřeného standardu
téţe látky.

Graf č. 1 : Ukázka chromatogramu
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Graf č. 2 : Kalibrační křivka baicalinu

Graf č. 3 : Kalibrační křivka baicaleinu
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4.4.2. Validace HPLC analýzy

Validace je ověření platnosti zvoleného analytického postupu.

Instrumentální validace je zajištěna výrobcem HPLC sestavy (Jasco) a to normou
ISO

9001

(

International

Organisation

for

Standardiation).

Způsobilost

chromatografického systému byla navíc ověřena testem opakovaného nástřiku-tzv.
test na přesnost (provedeno vţdy 6 nástřiků týmţ vzorkem, vypočtená relativní
směrodatná odchylka byla vţdy menší neţ 1,5 %. ) a testem linearity ( na základě
pěti různých koncentrací standardu se lineární regresní analýzou zjistí hodnota
korelačního koeficientu r, která musí být větší neţ 0,9900). Pro hodnocení
analytického měření byly dále převzaty metody z Evropského lékopisu, 3.vydání:
Asymetrie píku a Počet teoretických pater. Pro hodnocení celé metody byly pouţity
tyto validační parametry:

Správnost metody: jedná se o statisticky významnou rozdílnost mezi získanou
a skutečnou hodnotou (tedy porovnáním ověřovaných hodnot se standardem,
porovnáním s jinou jiţ osvědčenou metodou nebo srovnáním s referenčním
materiálem).

Kvantitativní limit: jde o nejmenší hodnotu, která je měřitelná s přijatelnou
přesností ( relativní směrodatná odchylka menší neţ 15 %).59 )
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4.5. Hmotnostní stejnoměrnost tablet

Stanovení a vyhodnocení zkoušky bylo provedeno dle lékopisu.61 )
Dvacet náhodně vybraných tablet bylo jednotlivě zváţeno a stanovila se jejich
průměrná hmotnost. Hmotnostní stejnoměrnost tablet byla vyhodnocena podle
tabulky č. 1.

Tabulka č. 1 : Povolené odchylky 61 )

Léková

Průměrná hmotnost

Odchylky jednotlivých hmotností

forma

v %
80 mg nebo méně

Tablety

10

neobalované Více neţ 80 mg a méně neţ 250
a

mg

potahované

250 mg a více

7,5

5

4.6. Statistické zpracování výsledků

Statistická významnost naměřených výsledků byla vypočítána pomocí t-testu
významnosti

dvou

průměrů

(pro

rovnost

matematických vztahů:

Aritmetický průměr:
a

X 

x
i 1

i

a

legenda: xi = naměřené hodnoty
a = rozsah souboru
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Směrodatná odchylka:
a

S

 x  x 

2

i 1

i

a 1

legenda: x = aritmetický průměr
xi = naměřené hodnoty
a = rozsah souboru

Testovací kriterium:
T

x1  x2

a .s

2
1 1

 a2 .s

2
2



.

a1.a2 .a1  a2  2
a1  a2

legenda: x1 = aritmetický průměr kontrolního souboru
x2 = aritmetický průměr pokusného souboru
s1 = směrodatná odchylka kontrolního souboru
s2 = směrodatná odchylka pokusného souboru
a1 = počet členů kontrolního souboru
a2 = počet členů pokusného souboru
Testovací kriterium přísluší t-rozdělení se stupněm volnosti vypočteným dle
vzorce:
V = a1 + a2 - 2
Pokusný soubor se od kontrolního souboru statisticky významně liší v případě, ţe
vypočtené testovací kriterium t je větší neţ kritická hodnota tp pro vypočtený stupeň
volnosti v na hladině významnosti p (p = 0,05).59 )
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4.7. Informace o přípravcích uváděné výrobcem

4.7.1. Extrakty Scutellaria P.E. 85 % a Scutellaria P.E. 75 %
Výrobce: World-Way Inc.
Adresa: 1109 Southern Bldg., Pearl of the East Plaza, Yang Jia Shan, Changsha,
China
Údaje z webových stránek výrobce 67 ) :
Scutellaria P.E.
Scutellaria baicalensis, jedna z nejvíce běţně uţívaných léčivých rostlin v Číně, je
tradičně uţívána jako antipyretikum, pro zmírnění zimnice, horečky a pro tlumení
zánětu.
Tabulka č. 2 : Analýza vzorku

Analýza
Popis:
Barva
Vůně a chuť
Velikost částic
Rozpouštědlo extraktu
Fyzikální:
Ztráta sušením ( 5 hod při 105 °C )
Popel ( 3 hod při 600 °C )
Chemická:
Těţké kovy
Olovo
Arsen
Rozbor (vzorek):
Baicalin (HPLC)
Mikrobiální
Celková mikrobiální hodnota
Kvasinky a zemina
Přítomnost Escherichia coli
Salmonella

specifikace
ţlutý prášek
slabá vůně a hořká chuť
100 % projde sítem průměrem ok 80
voda a ethanol
< 5,0 %
< 5,0 %
< 10 ppm
< 2 ppm
< 2 ppm
75 %, 85 %,
max. 1,000/g
max. 100/g
negativní
negativní

Související sdělení:
non-GMO, non-allergen, non-BSE/TSE, non-irradiation
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4.7.2. Herbal products 69 )

Informace o účincích uváděné výrobcem na etiketě:
Šišák patří mezi moderní imunomodulátory, tj. přípravky, které podporují imunitní
systém. Přípravek lze doporučit i pro uklidnění, pro potlačení depresí a při
nespavosti.
Název: ŠIŠÁK BAJKALSKÝ imunomodulátor
Obsah: 90 + 10 tablet zdarma
Není určeno pro děti do 10 let !
Sloţení v 1 tabletě (250 mg): suchý extrakt z šišáku bajkalského (50 mg),
mikrokrystalická celulosa, vláknina, stearan hořečnatý
Dávkování: 1 tableta za den
Schváleno MZd ČR: HEM-350-17.3.05-9693
RNDr. Ing. Ivan Olejníček-Medin Terra, Vaculíkova 11, Brno

Léková forma: tablety.
Popis přípravku: kulaté bikonvexní tablety,odstín bílá káva s černo-hnědými
skvrnami, o průměru 9 mm. 62 )

4.7.3. Hermeopa

Informace o účincích uváděná výrobcem na etiketě:
Šišák bajkalský v mini tabletách k velmi snadnému polykání, se standardním
obsahem účinných látek. Šišák patří mezi moderní imunomodulátory, tj. přípravky,
které podporují imunitní systém. Přípravek lze doporučit i pro uklidnění, pro
potlačení depresí a při nespavosti. Sniţuje riziko zánětlivých onemocnění, příznivě
působí při revmatismu, má virostatické účinky.
Název: ŠIŠÁK Rodinné balení, doplněk stravy
Obsah: 180 + 20 tablet zdarma
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Není určeno pro děti !
Sloţení v jedné tabletě: Šišák bajkalský (Scutellaria baicalensis), suchý extrakt,
50 mg, mikrokrystalická celulóza, inulin, stearan hořečnatý.
Dávkování: 1 tableta za den.
Schváleno MZd ČR
HEM-350-17.3.05-9693
Pro Hermeopa s.r.o. (Vysoké Mýto) vyrábí Medin Terra (Brno)

Léková forma: tablety.
Popis přípravku: kulaté bikonvexní tablety,odstín kapucino se světle hnědými
skvrnami s výrazně pórovitým povrchem,o průměru 5 mm 62 )

4.7.4. Topvet 70 )

Informace o účincích uváděné výrobcem na etiketě:
V přírodní medicíně se pouţívá jiţ 2000 let. Vysoký obsah flavonoidů regeneruje
jaterní parenchym. Působí protizánětlivě a proti průjmům. Je významným
prostředkem při problémech s nervovou soustavou. Pomáhá navodit klidný spánek.
Odstraňuje z těla toxické látky. Je vhodný při stresu, úzkosti, depresích a nervovém
vypětí. Sniţuje krevní tlak a zevně se pouţívá při popáleninách a vyráţkách.
Název: ŠIŠÁK SCUTELLARIA BAICALENSIS, tabletované extrakty
Obsah: 50 tablet
Není vhodné pro děti do 3 let a kojící ţeny, potravinový doplněk
Sloţení v 1 tabletě ( 250 mg): mikrokrystalická celulosa 100 mg, vláknina (inulin)
100 mg, suchý extrakt šišáku bajkalského 50 mg,
stearan hořečnatý
Dávkování: 1 tableta za den
Číslo šarţe: L08-858-11.01
Dr. Jiří Pantíček-Topvet, Vodova ulice, Brno
Pro Topvet vyrábí RNDr. I. Olejníček
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Léková forma: tablety.
Popis přípravku: kulaté bikonvexní tablety, krémově ţluté barvy s hnědým
tečkovaným povlakem, o průměru 9 mm 62 )

4.7.5. Rabštejnská apatyka 68 )

Informace o účincích uváděné výrobcem na etiketě:
Popis výrobku:výrobek obsahuje čistě přírodní, vysoce kvalitní a laboratorně
pravidelně kontrolovaný extrakt z kořene rostliny Scutellaria baicalensis (šišák
bajkalský), která se vyznačuje obsahem baicalinu, jeho aglykonem baicaleinem.
Dále obsahuje wogonin a řadu dalších, biologicky vysoce hodnotných a aktivních
látek. Přípravek vykazuje silné imunostimulační účinky (dle moderních výzkumů
mnohonásobně větší neţ známá echinacea)-posiluje přirozenou obranyschopnost
organismu a tím zabraňuje infekcím, reguluje krevní tlak a příznivě ovlivňuje
hladinu cholesterolu v krvi. Má ochranný vliv na játra a vykazuje velmi silné
antioxidační vlastnosti. Podporuje kvalitní spánek a působí proti předráţděnosti
a vyčerpanosti.
Název: Šišák bajkalský extra silný, doplněk stravy
Obsah: 60 tablet
Není určeno pro děti, neuţívat déle neţ 2 měsíce, nevhodné pro osoby s epilepsií,
není vhodné pro těhotné a kojící ţeny.
Sloţení v jedné tabletě: nutriosa (pšeničná vláknina), extrakt ze šišáku
(217 mg/1 tbl.), stearan hořečnatý, talek, fosforečnan
vápenatý, sorbitol
Dávkování: 1-2 tablety denně před jídlem
Schváleno Státním zdravotním ústavem v Praze
Výrobce: Rabštejnská apatyka, s.r.o., Cehnice

Léková forma: tablety.
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Popis přípravku: ţluté tablety s drsným povrchem, o průměru 13 mm 62 )

Tabulka č. 3 : Výtah z chemické analýzy potravinového doplňku Rabštejnské
apatyky, převzato z obalu výrobce
(kaţdá šarţe extraktu prochází detailní analytickou kontrolou)

Stanovovaný parametr

ve 100 g extraktu

Antioxidační kapacita-DPPH test

7, 43

(vyj. jako aktiv. Askorb. kys. v g/100 g extraktu)
Celkové fenolické sloučeniny

16 000 mg

(vyjádřeno jako kys. gallová)
Suma baicalein a baicalin (HPLC)

88 %

Celkové flavonoidní látky

20 700 mg

(vyjádřeno jako kvercetin)
Pb (olovo)

< 0, 001 mg

Cd (kadmium)

< 0, 005 mg

Hg (rtuť)

< 0, 005 mg
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5. VÝSLEDKY

Výsledky chemické analýzy obsahových látek ve zkoumaných komerčních
extraktech jsou uvedeny ve formě grafů a tabulek. Průměrné hodnoty jsou
v tabulkách zvýrazněny.
Veškeré výsledky naměřených hodnot jsou průměrem ze tří samostatných
stanovení.
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5.1. Vyhodnocení jednotlivých vzorků

5.1.1. Extrakt Scutellaria P.E. 85 %

Tabulka č. 4 : METODA A

Obsah v %
Naváţka

Vzhled roztoku

Baicalin

Baicalein

1 0,1071 g Světle ţlutá, čirá kapalina bez zákalu

83,27

0,81

2 0,1004 g Ţlutá barva, bez zákalu a usazenin

84,96

0,89

3 0,1038 g Ţlutá barva, bez zákalu a usazenin

83,17

0,80

83,80

0,833

Průměr:

Tabulka č. 5 : METODA B

Obsah v %
Naváţka

Vzhled roztoku

Baicalin

Baicalein

1 0,0125

Světle ţlutá barva, bez zákalu

86,16

1,66

2 0,0119

Světle ţlutá barva, bez zákalu

83,99

1,60

3 0,0122

Světle ţlutá barva, bez zákalu

85,075

1,63

Průměr:

85,08

1,63

ZTRÁTA SUŠENÍM:

1,52 %
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5.1.2. Extrakt Scutellaria P.E. 75 %

Tabulka č. 6 : METODA A

Obsah v %
Naváţka

Vzhled roztoku

Baicalin

Baicalein

1 0,1010 g Světle ţlutá, čirá kapalina bez zákalu

74,49

0,48

2 0,1042 g Ţlutá barva, bez zákalu a usazenin

76,15

0,52

3 0,1044 g Ţlutá barva, bez zákalu a usazenin

77,04

0,54

75,893

0,513

Průměr:

Tabulka č. 7 : METODA B

Obsah v %
Naváţka

Vzhled roztoku

Baicalin

Baicalein

Světle ţlutý roztok, bez zákalu

89,78

1,03

2 0,0111 g Světle ţlutý roztok, bez zákalu

92,42

0,96

3 0,0115 g Světle ţlutý roztok, bez zákalu

90,05

0,99

90,75

0,993

1 00118 g

Průměr:

ZTRÁTA SUŠENÍM:

2,2094 %
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5.1.3. Herbal products (HP)

Tabulka č. 8 : METODA A

Obsah v %
Naváţka

Vzhled roztoku

Baicalin

Baicalein

1 0,1048 g Mírný zákal, velmi světle ţlutá

0,10

0,04

2 0,1025 g Mírný zákal, velmi světle ţlutá

0,12

0,04

3 0,1063 g Mírný zákal, velmi světle ţlutá

0,16

0,03

0,126

0,036

Průměr:

Tabulka č. 9 : METODA B

Obsah v %
Naváţka

Vzhled roztoku

Baicalin

Baicalein

1 0,0184 g Světle ţlutá, téměř bez zákalu

0,62

0,05

2 0,0207 g Světle ţlutá, téměř bez zákalu

0,56

0,04

3 0,0200 g Světle ţlutá, téměř bez zákalu

0,54

0,04

0,573

0,043

Průměr:

ZTRÁTA SUŠENÍM:
4,58 %

HMOTNOSTNÍ STEJNOMĚRNOST:

průměrná hmotnost tablety: 0,2534 g
povolená odchylka dle ČL 5 %
( naměřené odchylky se pohybují v rozmezí 0,8 – 3,35 %
- vzorky vyhovují lékopisné zkoušce )
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5.1.4. Hermeopa

Tabulka č. 10 : METODA A

Obsah v %
Naváţka

Vzhled roztoku

Baicalin

Baicalein

1 0,1008 g Mírný zákal, světle ţlutá

1,22

0,03

2 0,1023 g Mírný zákal, světle ţlutá

1,28

0,05

3 0,1031 g Nepatrný zákal, světle ţlutá

1,25

0,09

1,25

0,056

Průměr:

Tabulka č. 11 : METODA B

Obsah v %
Naváţka

Vzhled roztoku

Baicalin

Baicalein

1 0,0213 g Světle ţlutá, slabý mléčná zákal

2,53

0,19

2 0,0213 g Světle ţlutá, slabý mléčná zákal

2,29

0,19

3 0,0215 g Světle ţlutá, slabý mléčná zákal

2,35

0,18

2,39

0,186

Průměr:

ZTRÁTA SUŠENÍM :
5,019 %
HMOTNOSTNÍ STEJNOMĚRNOST :
průměrná hmotnost tablety : 0,0658 g
povolená odchylka dle ČL 10 %
( naměřené odchylky se pohybují v rozmezí 0,06 – 6,28 %
- vzorky vyhovují lékopisné zkoušce )
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5.1.5. Topvet

Tabulka č. 12 : METODA A

Obsah v %
Naváţka

Vzhled roztoku

Baicalin

Baicalein

1 0,1008 g Mírný zákal, světle ţlutý

1,46

0,07

2 0,1005 g Mírný zákal, světle ţlutý

1,46

0,06

3 0,1030 g Velmi slabý zákal, světle ţlutý

1,47

0,10

1,463

0,076

Průměr:

Tabulka č. 13 : METODA B

Obsah v %
Naváţka

Vzhled roztoku

Baicalin

Baicalein

1 0,0203 g Světle ţlutý, slabý mléčný zákal

2,65

0,19

2 0,0198 g Světle ţlutý, slabý mléčný zákal

2,87

0,20

3 0,0200 g Světle ţlutý, slabý mléčný zákal

2,72

0,19

2,746

0,193

Průměr:

ZTRÁTA SUŠENÍM:
4,607 %

HMOTNOSTNÍ STEJNOMĚRNOST:

průměrná hmotnost tablety: 0,2577 g
povolená odchylka dle ČL 5 % ( naměřené odchylky se pohybují v rozmezí 0,21 –
9,18 % , jediná hodnota byla nad povolenou odchylku )
- vzorky vyhovují lékopisné zkoušce )
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5.1.6. Rabštejnská apatyka (RA)

PRÁŠKOVITÝ VZOREK:

Tabulka č. 14 : METODA A

Obsah v %
Naváţka

Vzhled roztoku

Baicalin

Baicalein

1 0,0202 g Ţlutá barva, bez zákalu a usazenin

67,82

1,29

2 0,0206 g Ţlutá barva, bez zákalu a usazenin

68,95

1,29

3 0,0209 g Ţlutá barva, bez zákalu a usazenin

69,04

1,24

68,603

1,273

Průměr:

Tabulka č. 15 : METODA B

Obsah v %
Naváţka

Vzhled roztoku

Baicalin

Baicalein

1 0,0121 g Světle ţlutý, bez zákalu

83,47

1,45

2 0,0106 g Světle ţlutý, bez zákalu

84,37

1,48

3 0,0114 g Světle ţlutý, bez zákalu

83,97

1,46

Průměr:

83,936

1,463

ZTRÁTA SUŠENÍM:
2,06 %
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TABLETY:

Tabulka č. 16 : METODA A

Obsah v %
Naváţka

Vzhled roztoku

Baicalin

Baicalein

1 0,0213 g Světle ţlutý, bez zákalu a usazenin

28,99

0,50

2 0,0204 g Světle ţlutý, bez zákalu a usazenin

27,16

0,48

3 0,0219 g Světle ţlutý, bez zákalu a usazenin

25,69

0,45

27,28

0,476

Průměr:

Tabulka č. 17 : METODA B

Obsah v %
Naváţka

Vzhled roztoku

Baicalin

Baicalein

1 0,0228 g Světle ţlutý, bez zákalu

30,69

0,51

2 0,0201 g Světle ţlutý, bez zákalu

29,46

0,53

3 0,0215 g Světle ţlutý, bez zákalu

30,07

0,52

Průměr:

30,073

0,52

ZTRÁTA SUŠENÍM:
4,3%

HMOTNOSTNÍ STEJNOMĚRNOST:
průměrná hmotnost tablety: 0,6163 g
povolená odchylka dle ČL 5 %
( naměřené odchylky se pohybují v rozmezích 0,24 – 9,24 %,
devětkrát hodnoty přesáhly povolenou odchylku 5 %
- vzorky nevyhovují lékopisné zkoušce )
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5.2. Souhrnné vyhodnocení
Graf č. 4 : Souhrnné vyhodnocení vzorků

BAICALIN A

BAICALIN B

BAICALEIN A

BAICALEIN B

35
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OBSAH [ mg / tbl. ]
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0
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HERMEOPA

TOPVET

RA

FIRMA

Tabulka č. 18 : Detailní hodnoty ke grafu

BAICALIN A
BAICALIN B
BAICALEIN A
BAICALEIN B

HP
0,126
0,573
0,036
0,043

HERMEOPA
1,250
2,390
0,056
0,186

Zjištěné hodnoty v miligramech v jedné tabletě
A….hodnoty získané při metodě A ( na vodní lázni )
B….hodnoty získané při metodě B ( ultrazvuk )
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1,463
2,746
0,076
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RA
27,280
30,073
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Tabulka č. 19 : Hmotnosti tablet ( zkouška hmotnostní stejnoměrnost )

Naváţka

FIRMA

(g)

RA

HP

TOPVET

HERMEOPA

1

0,6079

0,2640

0,2569

0, 0640

2

0,6222

0,2511

0,2537

0,0633

3

0,5645

0,2621

0,2598

0,0651

4

0,6056

0,2534

0,2608

0,0635

5

0,6716

0,2597

0,2574

0,0688

6

0,6267

0,2621

0,2573

0,0680

7

0,5811

0,2549

0,2558

0,0697

8

0,6356

0,2524

0,2525

0,0680

9

0,6547

0,2592

0,2529

0,0698

10

0,5755

0,2470

0,2587

0,0647

11

0,6285

0,2520

0,2572

0,0617

12

0,6066

0,2509

0,2590

0,0628

13

0,6204

0,2625

0,2552

0,0658

14

0,6584

0,2575

0,2584

0,0643

15

0,5937

0,2564

0,2505

0,0669

16

0,5731

0,2480

0,2556

0,0655

17

0,6794

0,2591

0,2582

0,0678

18

0,5736

0,2519

0,2562

0,0691

19

0,6148

0,2510

0,2547

0,0630

20

0,6315

0,2534

0,2840

0,0649

Průměr

0,6163

0,2554

0,2577

0,0658
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6. DISKUZE
Tato práce je součástí dlouhodobého záměru na katedře farmakognozie, jeţ se
zabývá rostlinou Scutellaria baicalensis, která patří k nejpouţívanějším rostlinným
léčivům ve východní části naší planety. Scutellaria má velký potenciál v medicíně,
přesto u nás patří k téměř neznámým rostlinám.
Na území ČR jsou monokomponentní přípravky se Scutellaria baicalensis spíše
vzácností. V klasických lékárnách se tyto přípravky většinou objednávají od
distribuce na ţádost pacienta, nebo prostřednictvím e-lékáren. Existují i
vícekomponentní potravní doplňky s obsahem Scutellaria baicalensis, ty ale nebyly
předmětem zkoumání této diplomové práce.

Cílem mé diplomové práce bylo stanovit obsah baicalinu a baicaleinu v komerčně
dostupných doplňcích stravy na území České republiky. V době zahájení diplomové
práce byly na českém trhu dostupné čtyři doplňky stravy s dominantním obsahem
šišáku bajkalského . Tyto čtyři preparáty spolu se suchými extrakty zakoupenými od
čínského výrobce byly podrobeny analýze na obsah baicalinu a baicaleinu a výsledky
byly porovnány s hodnotami udávanými na obalech.
Kaţdý vzorek byl extrahován dvěma odlišnými metodami. První vyuţívala
klasickou extrakci methanolem za tepla a druhá extrakci osmdesátiprocentním
methanolem pomocí ultrazvuku. Předmětem této diplomové práce bylo také porovnat
vhodnost extrakčních postupů pro tablety a suché extrakty.

U preparátů se hodnotila i legislativa, a to do jaké míry byla splněna či nikoliv.
Hodnocené údaje byly získány z etikety jednotlivých přípravků a z webových stránek
výrobců. Dále byl hodnocen obsah baicalinu a baicaleinu v tabletách a extraktech.
Byly porovnány hodnoty výše zmíněných přípravků od firem z České republiky a
dostupných vzorků suchých extraktů z Číny, které jsou pouţívány jako výchozí
surovina. U jednotlivých vzorků byly provedeny lékopisné zkoušky na hmotnostní
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stejnoměrnost, ztrátu sušením a vizuální kontrolu roztoku (potencionální zákal a
barva). V závěru byly informace o účincích přípravků dodávaných výrobcem
konfrontovány se skutečnou, vědecky podloţenou biologickou aktivitou.

Experiment č.1: Suché extrakty Scutellaria P.E. 85 % a Scutellaria P.E. 75 %

Výše uvedenými postupy byly hodnoceny dva suché extrakty od čínského výrobce
World-Way Inc. označené Scutellaria P.E. 85 % a Scutellaria P.E. 75 %.
Procentuální zastoupení baicalinu v Scutellaria P.E. 85 % bylo 83,8 % (metoda
A) a 85,08 % (metoda B). Obsah baicaleinu byl 0,83 % u metody A a 1,63 % u
metody B. U extraktu P.E. 75 % byl obsah baicalinu stanoven na 75,79 % metodou
A a 90,75 % metodou B. Obsah baicaleinu byl 0,51 % (A) a 0,99 % (B).
Z výsledků je zřejmé, ţe u suchých extraktů z šišáku bajkalského je baicalin
dominantní obsahovou látkou.
Oba vzorky prošly testy potvrzující kvalitu po obsahové a fyzikální

stránce.

Popisované účinky tak jak je uvádí výrobce na svých webových stránkách odpovídají
vědecky potvrzeným indikacím. Podle zjištěných hodnot jsou oba vzorky kvalitní
výchozí surovinou pro výrobu doplňků stravy s obsahem šišáku.

Zjištěné hodnoty obou vzorků nebylo s čím srovnávat, firma prováděla vnitřní
kontrolu, ale běţným zákazníků závěry nesdělila, proto jsem si hodnoty naměřila
sama a pouţívala je jako porovnávací standard pro vzorky z ČR.

Experiment č. 2 : Doplněk stravy společnosti Herbal products

Procentuální zastoupení sledovaných látek bylo nejniţší ze všech měřených
vzorků. Obsah baicalinu byl 0,126% (A), respektive 0,573 % (B). Obsah baicaleinu
byl 0,04 % (A,B). Druhá hodnota u obsahu baicalinu byla vyšší, coţ znamená, ţe při
pouţití ultrazvuku se do roztoku dostane méně nečistot, naopak více sledované látky.
Obdobné výsledky byly zjištěny i u ostatních vzorků.
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Ačkoliv firma vyrábějící tento produkt je úzce propojena s dvěma dalšími firmami,
naměřené hodnoty jsou řádově niţší neţ se zprvu předpokládalo. Výrobcem udávané
mnoţství extraktu v jedné tabletě (250 mg) je značně nadhodnocené, nebo byl pouţit
velmi nekvalitní suchý extrakt.
Stejně jako u tablet ostatních výrobců měly extrakty připravené z tablet mírný
zákal, coţ bylo pravděpodobně způsobeno vyšším obsahem pomocných látek.
Tablety vyhovovaly zkoušce na hmotnostní stejnoměrnost.
Výrobcem uváděné informace o účincích se shodují s vědecky ověřenými údaji.
Po přepočítání mnoţství flavonoidů v jedné tabletě vychází obsah baicalinu na
1,43 mg a obsah baicaleinu 0,1 mg. Vzhledem k doporučení výrobce uţívat 1 tabletu
denně je obsah flavonoidů nedostatečný.

Experiment č. 3: Doplněk stravy společnosti Hermeopa

Procentuální zastoupení baicalinu bylo 1,25 % (A) a 2,39 % (B). Obsah baicaleinu
byl 0,056 % (A) a 0,186 % (B).
Obsah sledovaných látek byl o něco vyšší (na vodní lázni 1,25 %,v ultrazvuku
2,39 %) neţ u předchozího vzorku. Tablety vyhovovaly zkoušce na hmotnostní
stejnoměrnost.
Údaje uváděné výrobcem na obalu byly nedostatečné. Úplně chybí údaje o
pomocných látkách obsaţených ve výrobku. Dokonce chybí údaj o hmotnosti jedné
tablety. Výrobce uvádí jako jeden z hlavních účinků šišáku účinek sedativní a
antidepresivní. Podle nejnovějších vědeckých poznatků však není tento účinek plně
prokázán.
I u tohoto přípravku se údaj o obsahu extraktu (50mg) značně lišil od naměřených
hodnot. Při pouţití kvalitního suchého extraktu by měl být obsah baicalinu v jedné
tabletě okolo 37 mg a nikoli 1,57 mg jak vyplývá z naměřených dat.
Mnoţství flavonoidů přepočítané na jednu tabletu vychází obsah baicalinu na 1,58
mg a obsah baicaleinu 0,12 mg. Vzhledem k doporučení výrobce uţívat 1 tabletu
denně je obsah flavonoidů nedostatečný.
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Experiment č. 4 : Doplněk stravy společnosti Topvet

Procentuální zastoupení baicalinu bylo 1,463 % (A) a 2,746 % (B). Obsah
baicaleinu byl 0,076 % (A) a 0,193 % (B).
Z obsahového hlediska byly údaje na etiketě mnohem důkladnější neţ u
předchozích výrobků. Obsaţeny jsou i informace o sloţení jedné tablety včetně
pomocných látek. Tablety vyhovovaly zkoušce na hmotnostní stejnoměrnost.
Podle uvedených účinků by se mohlo zdát, ţe šišák je zázračná bylina na všechny
neduhy. Studiemi bylo prokázáno mnoho účinků, ale regenerace jaterního
parenchymu nebyla pro flavonoidy obsaţenými v šišáku dokázána. Rovněţ pouţití
proti průjmům a při popáleninách je značně diskutabilní.
Obsah flavonoidů, stejně jako u předchozího preparátu, neodpovídá udávanému
mnoţství extraktu v 1 tabletě.
Po přepočítání obsahu flavonoidů v jedné tabletě vychází hodnoty baicalinu na
6,86 mg a obsah baicaleinu 0,48 mg. Obsah zjištěných látek vzhledem k doporučení
výrobce uţívat 1 tabletu denně se jeví jako nedostatečný.

Experiment č. 5 : Doplněk stravy společnosti Rabštejnská apatyka

Procentuální zastoupení baicalinu v práškovitém vzorku bylo 68,603 % (A)
a 83,936 % (B). Obsah baicaleinu byl 1,273 % (A) a 1,463 % (B). U tabletovitého
vzorku byl obsah baicalinu stanoven na 27,28 % (A) a 30,073 % (B), obsah
baicaleinu byl 0,476 % (A) a 0,52 % (B).
Procentuální zastoupení sledovaných látek byl nejvyšší (tablety : na lázni 27,28 %;
30,073 % v ultrazvuku a práškovitý vzorek : lázeň 68,603; ultrazvuk 83,936 % ).
Hmotnostní stejnoměrnost tablet hodnocena dle ČL 2002 přesáhla povolenou
odchylku 5 % u devíti z dvaceti měřených tablet, a proto tyto tablety nevyhovují této
lékopisné zkoušce.
Tato společnost poskytla k vypracování této diplomové práce i svůj výchozí
materiál- suchý extrakt šišáku bajkalského. Tento extrakt obsahoval 83,94 %
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baicalinu a 1,46 % baicaleinu (podle metody B). Z obsahu flavonoidů vyplývá, ţe
tento extrakt je stejně kvalitní jako extrakt Scutellaria P.E. 85 % a je dobrým
výchozím materiálem pro výrobu tablet.

Ze všech zkoumaných doplňků stravy poskytuje tento preparát nejkomplexnější
informace uváděné na obalu. Na etiketě bylo uvedeno, pro které rizikové skupiny
přípravek není vhodný (epilepsie, děti, těhotné a kojící ţeny) a jako jediná firma
měla na obalu uveden i výtah z chemické analýzy, coţ by mělo být u kaţdého
přípravku, který má deklarovanou zdravotní nezávadnost.
Popisované účinky se shodují s ověřenými. Pouze ovlivnění hladiny cholesterolu a
ochranný vliv na játra jsou sporné.
Mnoţství flavonoidů po přepočítání na jednu tabletu vychází obsah baicalinu na
185,24 mg a obsah baicaleinu 3,20 mg. Dle doporučení výrobce uţívat 1-2 tablety
denně je obsah flavonoidů dostatečný.

Zkoumané doplňky stravy měly různou kvalitu, většině preparátů chybí podstatné
údaje na etiketě. Výrobcům by se dalo doporučit uvádění alergenů na etiketě, naopak
údaje o účincích jsou u některých výrobků značně přehnané.
Po porovnání obsahu flavonoidů v jedné tabletě bylo zjištěno, ţe u výrobků firmy
Topvet, Hermeopa a Herbal products je tento obsah nedostatečný pro zajištění
poţadovaného účinku. Tato skutečnost je způsobena pravděpodobně tím, ţe pro
všechny tři společnosti jsou tablety vyráběny společnou firmou Medin Terra.
Pouze doplněk společnosti Rabštejnská apatyka obsahuje dostatečné mnoţství
baicalinu a baicaleinu pro dosaţení deklarovaného účinku.
Niţší obsah účinných látek u potravinových doplňků je bohuţel častým jevem.
Z literatury je znám příklad potravinových doplňků s obsahem chondroitin sulfátu,
kde z 10 hodnocených přípravků jich 6 neobsahovalo příslušné mnoţství účinné
látky. U jedno z nich byl obsah chondroitin sulfátu 0,2% oproti deklarovaným
47%!

71 )

Z výše uvedeného vyplívá, ţe kvalita potravních doplňků na území ČR je

ve většině případů velmi nízká.
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7. ZÁVĚR
V průběhu vypracovávání diplomové práce byla zvládnuta technika přípravy
extraktů s obsahem flavonoidů ze Scutellaria baicalensis. Ze čtyř doplňků stravy,
které byly na našem trhu dostupné na jaře 2009, byly vytvořeny pomocí dvou metod
extrakty a ty byly hodnoceny podle obsahu baicalinu a baicaleinu.
Při analýze extraktů pomocí HPLC se potvrdila domněnka, ţe metoda vyuţívající
ultrazvuku je pro extrakci sledovaných flavonoidů vhodnější.
Porovnáním výše zmíněných doplňků stravy s obsahem šišáku bajkalského bylo
zjištěno, ţe jejich kvalita je značně různorodá. Nejlepší výsledky z hlediska obsahu
flavonoidů byly dosaţeny u výrobku Šišák bajkalský – Rabštejnská apatyka.
Rovněţ mnoţství a kvalita poskytovaných informací o účincích obsaţených
flavonoidů se značně lišily. Závěrem lze konstatovat, ţe zkoumané doplňky stravy
splňují veškeré legislativní poţadavky, nicméně úroveň poskytovaných informací a
obsah biologicky aktivních látek není u většiny z nich dostatečný.
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9. ABSTRAKT
Název práce:
Obsah flavonoidů v komerčně dostupných přípravcích s obsahem šišáku bajkalského

Autor:
Lenka Dvořáková

Práce byla zaměřena na stanovení obsahu hlavních flavonoidů šišáku bajkalského
v komerčně dostupných přípravcích. Ze zkoumaných preparátů byly připraveny vţdy
různé dva extrakty. Z výsledků vyplývá, ţe vyšší obsah sledovaných látek byl vţdy
za u extraktu připraveného pomocí ultrazvuku za niţší teploty, zatímco klasická
extrakce za tepla přinesla méně kvalitní výsledky. Mezi firmami byly velké rozdíly
v naměřených hodnotách i ve splnění legislativních kritérii. Hodnoceny byly téţ
suché extrakty z Číny, neboť bývají pouţívány jako výchozí materiál pro firmy
v ČR.
Z výsledků vyplývá, ţe zkoumané doplňky stravy vyskytující se na území ČR
nejsou kvalitní a aţ na výjimky je obsah účinných látek nízký.
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ABSTRACT

Name of the work:
The flavonoid content in commercially available pharmaceuticals containing
skullcap

Author:
Lenka Dvořáková

The diploma work was targeted on the determination of flavonoid content in
commercially available preparations with content of Scutellaria baicalensis. Two
extracts from each preparation were prepared under different conditions. The highest
amount of flavonoids was achieved by extraction in ultrasonic bath. Between
companies were large differences in measured values as well as among fulfilment of
legislative criteria. Dry extracts from China were also tested, because they are used
as source material for companies in the Czech Republic.
Tested food supplement showed low content of flavonoids and it seems to be poor
quality.
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