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1 Úvod a cíl práce 
 

 Sinice patří k jedněm z nejstarších organismů na naší planetě. Podle stavby těla 

je řadíme mezi prokaryota, i když jsou stejně jako rostliny schopny fotosyntézy. Jsou 

velmi odolné a dokáží přežít i v dosti nepříznivých podmínkách. Proto se s nimi 

můžeme setkat téměř ve všech ekosystémech, kde se vyskytují jako samostatné buňky, 

soubory nebo kolonie buněk. Obvyklé je i jejich symbiotické spojení s jinými 

organismy. Symbiotického vztahu se sinicemi využívají jak rostliny, tak houby, a to 

hlavně kvůli schopnosti sinic syntetizovat organické látky a uvolňovat kyslík. 

 Vzhledem k nehostinnému prostředí, v jakém sinice mohou žít, se vyvinula 

schopnost ochrany před okolními fyzikálními, chemickými a biologickými vlivy. K 

obranným prostředkům proti biologickým hrozbám se řadí produkce toxinů, které jsou 

nebezpečné pro jiné mikroorganismy i pro vyšší organismy. 

 Produkty sinic však nemají vždy jen negativní vliv. V této práci se zaměřím 

zejména na ty látky sinic, které mají pozitivní účinky – a na jejich využívání v 

medicíně, potravinářství a dalších oblastech. 

Jako příklad lze uvést: 

• sinice jako zdroj významných složek lidské potravy 

• scytonemin, pigment sinic, slouží k ochraně před fyzikálními účinky (sluneční 

záření). Tohoto pigmentu se v současné době snaží využít kosmetické společnosti a 

zakomponovat látky na bázi scytoneminu do ochranných opalovacích krémů. 

• kancerostatika: u některých látek produkovaných sinicemi se projevily 

kancerostatické účinky. Tento poznatek vede k dalšímu výzkumu potenciálu těchto 

látek. 

• biotechnologie: sinice, poměrně jednoduché organismy, lze snadno použít k 

biotechnologickým postupům, zejména v oblasti genetického inženýrství. 

 Zatímco využití sinic jako producentů kancerostatik nebo UV absorbérů je 

teprve v počátcích, potravní doplňky na bázi sinic rodu Arthrospira (Spirulina) jsou 

běžně k dostání v lékárnách. Často však nesou tyto produkty chybné označení – „řasa 

spirulina“. K tomuto reklamnímu „triku“ jsou výrobci potravních doplňků v podstatě 

donuceni skutečností, že informovanost veřejnosti o negativním i pozitivním působení 
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sinic je zcela nedostatečná. Veřejnost má pojem „sinice“ a „cyanobakterie“ spojen s 

poškozením zdraví – kvůli toxinům v koupacích vodách. Proto výrobci a prodejci 

užívají i nesprávné botanické zařazení sinic. 

 Cílem této práce je tedy upozornit hlavně na málo známá pozitiva této početné, 

ale nesprávně zařazované i chápané skupiny organismů. 
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2 Zařazení sinic v systému 
 

 Stavba buňky cyanobakterií odpovídá prokaryotním autotrofním organismům s 

fotosyntézou rostlinného typu na bázi chlorofylu a dalších barviv. Cyanobakterie patří 

ke gramnegativním bakteriím. 

 Vlastnosti na pomezí rostlin a bakterií způsobily nejednotnost v nomenklatuře i 

v taxonomickém zařazení. Název Cyanophyta je vytvořen podle nomenklaturních 

pravidel botanického kódu, zde se nachází jako oddělení sinic. Název Cyanobacteria 

odpovídá kódu prokaryotnímu a v tomto případě se jedná o kmen sinice. Kromě těchto 

názvů se v novější literatuře objevuje termín Cyanoprokaryota (2, 31). 

 

 Různé řády sinic mají odlišnou stavbu a funkci jednotlivých buněk i celých 

souborů či kolonií. U některých řádů se vyvinuly specializované buňky umožňující 

přežití za nepříznivých podmínek, případně zajišťující konkurenční výhody druhu. K 

nejtypičtějším patří heterocyty a akinety (viz odst. 3).  

 

 Přesné zařazení jednotlivých druhů sinic bývá obtížné i pro odborníky. Používají 

se kritéria molekulární taxonomie a chemotaxonomie (rozdíly v typických genech a jimi 

kódovaných produktech). Nejčastěji však alespoň pro přibližné zařazení do rodů slouží 

znaky morfologické. Přesnější určení by ovšem bylo užitečné především u rodů, u nichž 

některé (ale ne všechny) druhy produkují nebezpečné toxiny (např.: Microcystis). O 

nejednotnosti nomenklatury svědčí i to, že termín „kmen“ se používá jak pro označení 

sinic jako celé skupiny organismů, tak jako označení poddruhů (40). 
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2.1 Rozdělení sinic 

 

Řád: Chroococcales 

Zástupci jsou sinice s buňkou kulovitého nebo vejčitého tvaru. Buňky se obvykle 

sdružují do kolonií. Mezi způsoby rozmnožování patří příčné dělení a tvorba exocytů 

(malé dceřiné buňky). 

Nejznámějšími rody jsou: Gloeobacter, Synechococcus, Prochlorococcus, 

Aphanocapsa, Microcystis (viz obr. č. 4), Chamaesiphon  (1, 2) 

 

Řád: Oscillatoriales 

Vláknité sinice, jejichž vlákna jsou tvořena řadou buněk a jsou nevětvená bez 

heterocytů a akinet. 

Do tohoto řádu patří rody: Arthrospira (viz obr. č. 8), Oscillatoria, Planktothrix, 

Planktolyngbya (1, 2) 

 

Řád: Stigonematales 

Vlákna jsou tvořena jednou nebo několika řadami buněk, s pravým větvením a 

nepravidelně umístěnými heterocyty. Vlákna mají slizovité, vrstevnaté pochvy, obvykle 

hnědavého zbarvení. 

Zde se setkáváme hlavně s rodem: Stigonema (1, 2) 

 

Řád: Nostocales 

Vláknité cyanobakterie; vlákna jsou tvořená řetězcem buněk, která mohou být 

nevětvená, izopolární nebo heteropolární, rovná nebo prohnutá. Téměř vždy jsou 

pozorovatelné heterocyty. 

Sem náleží rody: Gloeotrichia, Rivularia, Nodularia, Anabaena, Tolypothrix, 

Aphanizomenon (viz obr. 1), Cylindrospermopsis (viz obr. 3), Nostoc (1, 2) 
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Obr. 1: Aphanizomenon sp. (preparát), dodavatel: ML Chemica 

Foto: A. Holznerová; mikroskop OLYMPUS BX 41, okulár 10x/22, objektiv: Plan 

40x/0,65, Digitální fotoaparát Olympus Camedia C4040 

 

 

 

3 Stavba buňky sinic 
 

 Buňky sinic postrádají jádro, chloroplasty, diktyozomy i mitochondrie. Na 

povrchu těla nejsou přítomny bičíky. DNA sinic je obsažena v nejasně vymezené 

nukleoplasmatické oblasti (2). 

 Jsou autotrofními organismy, využívajícími fotosyntézu rostlinného typu za 

produkce kyslíku. K fotosyntéze nutné fotosyntetické pigmenty (chlorofyl a, β-karoten, 

xanthofyly a fykobiliny) se nacházejí v thylakoidech volně uložených v protoplastu. 

Mnohé cyanobakterie mají i jiné schopnosti než je fotosyntéza, např. schopnost fixovat 

vzdušný dusík (2). 

 Pevná buněčná stěna je tvořena lipopolysaridy a peptidoglykany – mucinem a 

kyselinou diaminopimelovou, což znemožňuje obarvení protoplastu dle Gramma. 

Vnější povrch buněčné stěny pokrývá vrstva slizu, tvořená lipopolysacharidy 
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(glykokalyx) s vláknitou strukturou. Může být bezbarvá nebo zbarvená karotenoidem 

scytoneminem. Pod slizovou vrstvou (pochvou) se nachází dvojice membrán z 

lipoproteinů. Uvnitř těchto membrán, mezi vnější a vnitřní, se nachází peptidoglykan 

murein jako pevná složka. Buňka komunikuje s okolím pomocí transportních kanálů v 

buněčné stěně (2, 3). 

 Rozmnožování probíhá: dělením buněk, klíčením artrospor nebo pomocí 

hormogonií (3).  

 Protoplast je obalen plasmatickou membránou a obsahuje cytoplasmu, orgány a 

cytosol. Je rozdělen na vnější zbarvenou chromatoplasmu (obsahující asimilační barviva 

v thylakoidech) a na vnitřní centroplasmu. V centroplasmě se nachází mimo 

cytoplasmy, ribozomů a dalších plasmatických struktur velká kruhová molekula DNA. 

Tato DNA je uspořádána ve smyčkách, které jsou připevněny k plasmatické membráně. 

Vlákna (chromonemy) DNA nejsou spojena, protože chybí histoproteiny (histoproteiny 

u eukaryot slouží ke spojení chromonemů v chromozomy). Cytoplasma obsahuje i 

plasmidy, které mohou být použity u rekombinačních technik (3, 14). 

 Plynné vakuoly se vyskytují u planktonních sinic a snižují podle potřeby jejich 

specifickou váhu. Díky tomu mohou sinice stoupat ke hladině, kde tvoří vodní květ. 

Plynné vakuoly se pod mikroskopem jeví jako tmavá světlolomná tělíska 

nepravidelného tvaru (viz obr. 4) (14). 

 V membráně thylakoidů jsou uloženy fotosyntetické pigmenty: chlorofyl a,  

β-karoten a několik typů xanthofylů (echinenon, myxoxanthofyl, zeaxantin). 

Fykoproteiny – modrý c-fykocyanin, červený c-fykoerytrin a modrý  

allofykocyanin – tvoří přídavný světlosběrný systém, umístěný ve fykobilizomech na 

povrchu thylakoidů. Poměr červeného a modrého pigmentu určuje výslednou barvu 

buňky, která může být např.: malachitově zelená, ocelově šedá, blankytně modrá nebo 

červená. Barevný odstín se mění podle složení světla a vlivem výživy. Tato schopnost 

se nazývá chromatická adaptace (2). 

 Pro fotosyntézu je nutná přítomnost karboxyzómů, které obsahují enzym 

ribuloso-1,5-bisfosfát karboxylasu / oxidásu (RuBisCo). Díky tomuto enzymu může být 

fixován oxid uhličitý v Calvinově cyklu. Zásobní látkou sinic je sinicový škrob. 

 Sinice nemají bičíky, ale některé druhy se mohou pohybovat klouzavým nebo 

drkavým pohybem či rotací vláken. Klouzavý pohyb je umožněn tvorbou slizu a 

kontraktilními filamenty uloženými pod cytoplasmatickou membránou (3, 8). 

 U některých sinic a bakterií se uplatňuje schopnost vázat vzdušný dusík. 
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  Heterocyty (někdy nazývané heterocysty) jsou tlustostěnné buňky s téměř 

bezbarvým obsahem. Vznikají z vegetativních buněk, které se dostaly do stavu 

dusíkového deficitu. V nich probíhá za účasti enzymu nitrogenázy fixace plynného 

dusíku. Vzniká amoniak, který je dále transformován v glutamin a přesunut do 

sousedních vegetativních buněk (2, 3). 

 Artrospory (akinety) vznikají z jedné nebo splynutím více vegetativních buněk. 

Mají tlustou buněčnou stěnu, hustý obsah a bohatou zásobu živin. Kvůli nedostatku 

živin nebo kvůli stáří populace se některé vegetativní buňky mění v artrospory, aby 

přežily i za nepříznivých podmínek. Po určité době z artrospory vyklíčí nová vlákna 

(2, 3). 

 

Obr. 2: Sinice rodu Aphanizomenon, řád Nostocales, u zbytku vodní rostliny. V souboru 

buněk této vláknité sinice lze rozlišit heterocyt (menší rovnoměrně vybarvená buňka) 

umožňující fixaci dusíku, ale i artrosporu (akinetu), výrazně robustnější než ostatní 

vegetativní buňky. 

(odběr vzorku září 2012, Stříbrný rybník u Hradce Králové; stabilizován Lugolovým 

roztokem) 

Foto: A. Holznerová, identifikace provedena podle (29); mikroskop OLYMPUS BX 41, 

 okulár 10x/22, objektiv: Plan 40x/0,65, Digitální fotoaparát Olympus Camedia C4040 

pozn.: Lugolův roztok je roztok elementárního jódu, jodidu draselného a vody. Slouží 

ke stabilizaci nativních preparátů (31). 
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4 Látky produkované sinicemi 
 

 Cyanobakterie se vyskytují po celém světě, a to především v klidné vodě bohaté 

na živiny. Cyanobakterie produkují specifické metabolity. Některé možná jen náhodně 

získaly vliv na další organismy. Výzkum je především zaměřen na sloučeniny, které 

mají vliv jak na člověka, tak na dobytek ať už jako toxiny (cyanotoxiny) nebo jako 

farmaceuticky významné látky. Například sinice rodu Arthrospira (Spirulina) 

neprodukují toxiny a jsou pro člověka prospěšné.   

 I přes vodní původ sinic bylo identifikováno mnoho cyanotoxinů (od doby jejich 

objevení), které jsou nebezpečnější pro suchozemské savce než pro vodní biota. Další 

uplatnění netoxických produktů sinic se začíná hledat v biochemii a farmakologii (5). 

 

4.1 Typy cyanotoxinů 

 

 Cyanotoxiny jsou pestrá skupina přírodních toxinů – z chemického i 

toxikologického hlediska. Následkem je velmi rozmanitý okruh hepatotoxických, 

neurotoxických a dermatotoxických efektů, zejména v důsledku inhibice syntézy 

proteinů. K posouzení konkrétního nebezpečí toxinů cyanobakterií je nutné porozumět 

jejich chemickým a fyzikálním vlastnostem, umět vyhodnotit výskyt ve vodě používané 

lidmi a jejich osud v přírodě. Cílem je regulace jejich produkce (5). 

 Podle chemické struktury se cyanobakterie dělí na cyklické peptidy, alkaloidy a 

lipopolysacharidy (LPS) (13). 

 Podle účinku rozlišujeme neurotoxiny, paralytické toxiny, hepatotoxiny, TPF 

(Tumor Promoting Factors - stimulují 2. a 3. fázi kancerogeneze), cytotoxiny, 

embryotoxiny, dermatotoxiny, genotoxiny a mutageny, imunotoxiny a 

imunomodulátory, alergeny. 

 Hepatotoxiny jsou produkovány některými kmeny cyanobakterií Microcystis, 

Anabaena, Oscillatoria, Nodularia, Nostoc, Cylindrospermopsis. 
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 Neurotoxiny jsou produkovány některými kmeny Aphanizomenon a 

Oscillatoria. Cyanobakterie druhu Cylindospermopsis raciborski (viz obr. 3) mohou 

produkovat toxické alkaloidy, způsobující gastrointestinální příznaky nebo nemoci 

ledvin u lidské populace (4). 

 

Obr. 3: Cylindrospermopsis (řád Nostocales – s rodově typickým zašpičatělým 

heterocytem) a vláknité sinice řádu Oscillatoriales (bez specializovaných buněk). 

(odběr vzorku září 2012, Stříbrný rybník u Hradce Králové; stabilizován Lugolovým 

roztokem) 

Foto: A. Holznerová, identifikace provedena podle (29); mikroskop OLYMPUS BX 41, 

okulár 10x/22, objektiv: Plan 40x/0,65, Digitální fotoaparát Olympus Camedia C4040   

  

 Jednotlivé toxiny mají často smíšenou biologickou aktivitu. Populace jednoho 

druhu může také produkovat souběžně několik druhů toxinů. Srovnáváme-li je s 

ostatními přírodními toxiny, jsou toxičtější než toxiny rostlin a hub a jsou méně toxické 

než bakteriální toxiny (viz tab. 1) (4). 
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Toxin Zdroj LD50 µg/kg při i.p.myš 
Botulotoxin Clostridium botulinum 0,000 01 
Tetanospasmin Clostridium tetani 0,002 
α - cobratoxin Naja naja 4 

Aphanotoxin Aphanizomenon flos-aquae 10 

Anatoxin a (S) Anabaena flos-aquae 20 

Microcystis LR Microcystis aeruginosa 43 

Nodularin Nodularia spumigena 50 

*kurare Chondrodendron 
tomentosum 

500 

Strychnin Strychnos nux-vomica 500 - 1000 

Tab. 1: Srovnání LD50 přírodních toxinů (4) 

Legenda k tab. 1: odlišnými barvami jsou označeny toxiny bakterií, toxiny 
cyanobakterií a toxiny rostlin  

*Kurare je souhrnným označením pro šípové jedy. Je to směs alkaloidů odvozená od 

indolového jádra, např.: D-tubokurarinium chlorid 

 

4.2 Zdravotní problémy způsobené sinicemi 

 

 Cyanotoxiny jsou látky, které mohou působit jak na ostatní složky ekosystému 

tak i na lidské tělo. Onemocnění v důsledku cyanotoxinů se liší v závislosti na typu 

toxinu, jeho obsahu ve vodě a na druhu kontaktu (pití, kontakt s kůží, atd.). Lidé jsou 

postiženi řadou symptomů zahrnujících podráždění kůže, žaludeční křeče, zvracení, 

nevolnost, průjem, horečku, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, puchýře 

v ústech, poškození jater, astma. Těmito problémy jsou postiženi zejména plavci 

koupající se ve vodách kontaminovaných cyanotoxiny. Zvířata, ptáci a ryby mohou být 

otráveny vysokými dávkami toxinů produkovanými cyanobakteriemi. 

  Ne všechny cyanobakterie „nebezpečných“ rodů však produkují toxiny, na 

druhé straně nepochybně existují dosud nerozpoznané toxiny sinic (5). 
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 Cyanobakterie produkující toxiny jsou běžně přítomny v koupacích vodách ČR 

(viz odst. 4.3.2). V posledních letech se invazivně šíří zejména rody prokazatelně 

toxické. Cylindrospermopsis (obr. 2), Aphanizomenon (obr. 1) a Microcystis (obr. 3) lze 

pozorovat i v náhodných odběrech koupacích vod v okolí Hradce Králové (všechny 

vzorky – Stříbrný rybník, září 2012). Je tedy sporné, zda pro zajištění bezpečnosti pitné 

vody stačí plnění zákonem předepsané kontroly microcystinu a ne např.: 

cylindrospermopsinu. 

 

Obr. 4: Microcystis sp. 

(odběr vzorku září 2012, Stříbrný rybník u Hradce Králové; stabilizován Lugolovým 

roztokem) 

Foto: A. Holznerová, identifikace provedena podle (29); mikroskop OLYMPUS BX 41, 

okulár 10x/22, objektiv: Plan 40x/0,65, Digitální fotoaparát Olympus Camedia C4040 
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4.3 Vliv  chemických a fyzikálních faktorů na rozvoj sinic a produkci 
cyanotoxinů 

 

 Většina studií ukazuje, že cyanobakterie produkují zpravidla toxiny za 

podmínek, které jsou nejvhodnější pro jejich růst. Různé druhy cyanobakterií mají různé 

světelné požadavky, např.: Planktothrix preferuje nízkou, Anabaena mírnou a 

Aphanizomenon vysokou intenzitu světla. Optimální teplota růstu se mírně liší kmen od 

kmene. V převážné většině studií byl nejvyšší obsah toxinů pozorován při teplotách 

mezi 18 ° C a 25 ° C, zatímco při nízké (10 ° C) nebo velmi vysoké teplotě (30 ° C ) se 

snížila produkce toxinů. Teplotní přechody způsobují až trojnásobné rozdíly v obsahu 

toxinů. 

Při studiu účinku pH bylo zjištěno, že tvorba toxinů je vyšší, pokud je cyanobakterie 

pěstována při vysokém či nízkém pH. Nejvýznamnějším faktorem z hlediska růstu sinic 

je však dostupnost živin (5). 

 

 

4.3.1 Eutrofizace 

 

 Tento pojem pochází z řeckého slova „eutrophos“, které v překladu znamená 

dobře živený. Eutrofizace je proces nadměrného obohacování vod, který obvykle vede k 

problémům souvisejícím s růstem makrofyt, řas a sinic (25). 

 V uplynulých 50 letech došlo k výraznému obohacování stojatých i tekoucích 

povrchových vod živinami jako je dusík a fosfor. Eutrofizace se ukázala jako jedna z 

hlavních příčin zhoršení jakosti vody. Mezi hlavní dva akutní příznaky eutrofizace patří 

hypoxie (nedostatek kyslíku) a nadměrný růst škodlivých řas, které mimo jiné mohou 

zničit vodní život v postižených oblastech. 

 Eutrofizace je následkem přírodních nebo antropogenních vlivů. Vzestup 

eutrofizace a s ní i hypoxie je přičítán rychlému nárůstu intenzivních zemědělských 

postupů, průmyslové činnosti a populačnímu růstu, které společně vedly ke zvýšení 

koncentrací metabolizovatelných sloučenin dusíku a fosforu v životním prostředí. 
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 Při studiu pobřežních ekosystémů bylo zjištěno, že lidská činnost vedla ke 

zdvojnásobení množství dusíku a ztrojnásobení množství fosforu v přítocích ve 

srovnání s přírodními hodnotami. Hodnocení bylo zveřejněno v roce 2005 v souhrnné 

zprávě Millenium Ecosystem Assessment (MA) (39). Před tím, než se živiny, zejména 

sloučeniny dusíku, dostanou k pobřežním ekosystémům, musejí projít různými 

suchozemskými a sladkovodními ekosystémy, což způsobuje řadu problémů: snížení 

kvality sladké vody, kyselé deště, tvorbu skleníkových plynů a ztrátu biologické 

rozmanitosti. Poté, co se živiny dostanou až k pobřeží, mohou vyvolat mnoho změn v 

ekosystému. Na počátku dochází k nadměrnému růstu fytoplanktonu. Tento nadměrný 

růst může mít za následek např.: ztrátu podvodní vegetace, změny v druhovém složení, 

poškození korálových útesů, nízkou koncentraci rozpuštěného kyslíku a tvorbu mrtvých 

zón (na kyslík chudé vody), které mohou vést až k zhroucení ekosystému (22). 

 

 

4.3.2 Hodnocení kvality povrchových vod 

 

Zejména u kontroly kvality koupacích vod se uplatňuje směrnice WHO 2006/7/ES: 

 

• stav bdělosti (v 1 ml 1 a více kolonií sinic Microcystis nebo 5 a více vláken 

Planktothrix) 

• signalizace I. stupně (více jak 2 000 buněk sinic v 1 ml vody, popř. buněčný 

objem je více než 0,2 mm3, popř. více než 1 µg/l chlorofylu a) 

• signalizace II. stupně (více jak 100 000 buněk sinic v 1 ml vody, objem více 

než 10 mm3, popř. více než 50 µg/l chlorofylu a) 

 

 Tato mezinárodně platná pravidla byla začleněna do naší legislativy a doplněna 

metodickými postupy: 

• Stanovení planktonních sinic dle TNV 75 7717 – rozbití kolonií 

• Stanovení microcystinu-LR ČSN ISO 20179 

• Testy toxicity na organismech Thamnocephalus – nejcitlivější, dle TNV 75 7754 

• Chlorofyl a pomocí ČSN ISO 10260 

(21) 
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5 Pozitivní působení sinic v ekosystému 
 

 Obecně jsou v povědomí lidské populace rozšířeny informace pouze o 

negativních účincích sinic na okolní prostředí. Ovšem je zde i druhá stránka věci, kdy 

produkty sinic nejsou toxické, nýbrž naopak svému okolí prospěšné. 

 

5.1 Tvorba atmosféry 

 

 Snad nejvýznamnějším přínosem sinic je to, že napomohly ke vzniku kyslíkové 

atmosféry v původně anoxickém světě. Produkce kyslíku na Zemi začala asi před 3 

miliardami let, ale jeho koncentrace rostla velmi pomalu. Tvorba kyslíku 

fotosyntetickou cestou v období před 2,5 – 0,6 miliardami let byla těsně spjata s 

rozšířením sinic, které se postupně staly převažujícími organismy. Zvyšování 

koncentrace kyslíku bylo úměrné intenzitě fotosyntézy po odečtení spotřeby kyslíku při 

dýchání a různých redukčních procesech. Ke hromadění kyslíku v atmosféře by 

nemohlo dojít, kdyby produkce a spotřeba kyslíku byla v rovnováze (2). 

 

5.2 Symbióza 

 

 Za nejvýznamnější symbiotický přínos sinic je nutno považovat předpokládaný 

vznik prvních chloroplastů cestou primární endosymbiózy. 

 Cyanobakterie často vstupují do velmi provázaných symbiotických vztahů. 

Nejvíce se v symbiotických vztazích uplatňují sinice rodu Nostoc. 

Stejně jako řasy tvoří sinice rodu Gloeocapsa, Chroococcus, Nostoc, Stigonema 

fotobiont (rostlinnou složku) lišejníků. 

 Vstupují do symbiózy i s játrovkami (třída Blasiopsida), hlevíky (druh 

Anthoceros), kapradinami, nahosemennými rostlinami. 

 Nostoc a Anabaena byly současně nalezeny u rostlin typu Macrozamia 

communis  (řád: cykasotvaré, čeleď: kejákovité). 
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 Sinice Calothrix žije v symbióze v píchošem Hildebrandtovým (Encephalartos 

hildebrandtii). 

 Různé sinice (Nostoc, Scytonema, Calothrix, Lyngbya, Phormidium, 

Plectonema) se objevují v kořenech epifytických orchidejí Acampe papillosa, 

Phalaenopsis amabilis a Dendrobium moschatum. 

 Houba Geosiphon pyriforme na svém myceliu vytváří na stopkách velké 

hruškovité útvary, ve kterých žije cyanobakterie rodu Nostoc (6). 

Obr. 5: Lišejník se symbiotickým fotobiontem (preparát), dodavatel ML Chemica 

Foto: A. Holznerová; mikroskop OLYMPUS BX 41, okulár 10x/22, objektiv: Plan 

40x/0,65, Digitální fotoaparát Olympus Camedia C4040 
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5.3 Geologický činitel 

  

 Cyanobakterie jsou i výrazný geologický činitel. Pro naše území má největší 

význam tvorba travertinu. Jde o to, že srážení rozpuštěných solí (vápenatých a 

železitých) z minerálních vod závisí na teplotě a koncentraci CO2. Cyanobakterie jsou 

schopné v těchto minerálních vodách žít. Jejich fotosyntézou se ve vodě sníží 

koncentrace CO2, soli se vysráží a vzniká hornina travertin. Globálně je ovšem 

nejvýznamnější tvorba stromatolitů (6). 

                         

5.4 Fylogeneze 

 

 Nejstarší nálezy zkamenělin, které jsou pravděpodobně cyanobakteriálního 

původu, pochází z Apex Basalt ze západní Austrálie a jsou staré 3,5 miliardy let, tedy 

prekambrické. Jsou to vláknité útvary, které připomínají vlákna nynějších sinic rodu 

Oscillatoria. Zkameněliny připomínající cyanobakterie z nejstarších stromatolitů – z 

Tumbiana Formation, západní Austrálie, už vykazují i chemické známky oxygenní 

fotosyntézy a jsou považovány za důkaz nejstarší fotosyntézy – 2,7 milardy let (6). 

 Stromatolity vznikaly usazováním především uhličitanu vápenatého v pochvách 

sinic. Dnes jsou to většinou ojedinělé útvary (nejvíc "živých" stromatolitů je v Shark 

Bay v Austrálii a v přílivovém kanálu na Exuma Island na Bahamách) (2). 
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6 Využití sinic v průmyslu a zemědělství 

6.1 Hospodářský význam sinic 

 

 Cyanobakterie jsou perspektivní skupinou organismů. Využívají se v 

akvakultuře, při čištění odpadních vod, jako potravinové doplňky, hnojiva. Produkují 

významné primární i sekundární metabolity zahrnující exopolysacharidy, vitamíny, 

toxiny, enzymy a další účinné látky (18). 

 Díky své schopnosti vázat plynný dusík se využívají ke zúrodňování rýžových 

polí v Indii tzv. alginizace.   

 Americký úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA) uvažuje o využití Spiruliny 

jako potravy pro kosmické lety. Je možné také její využití k řešení globálního 

nedostatku proteinů (7). 

 U několika kmenů sinic bylo nalezeno nahromaděné množství 

polyhydroxyalkanoátů, které je možno použít jako náhradu za biologicky 

neodbouratelné plasty na petrochemické bázi (38). 

 Nedávné studie ukázaly, že se na lokalitách znečištěných ropou vyskytují 

společenství sinic, která jsou schopna degradovat ropné složky. Sinice v těchto 

společenstvech usnadňují degradační procesy tím, že poskytují živiny bakteriím, které 

jsou schopny odbourávat ropu, ale je pro ně nezbytný přísun kyslíku a dusíku 

fixovaných v organické formě (18). 

 

6.2 Sinice jako biopalivo 

 

 Vzhledem k obavám ze zvyšování množství skleníkových plynů a neustále se 

zvyšující spotřebě fosilních paliv se vědci rozhodli zkoumat sinice jako potenciální 

zdroj biopaliv. Cyanobakterie syntetizují organické látky (jako jsou sacharidy, lipidy, 

proteiny), které by mohly být pro tyto účely použity. 

 Nejvíce energeticky využitelný obsah energie mají lipidy. Esterifikací 

lipidových frakcí lze získat deriváty použitelné jako biopaliva pro dopravní prostředky. 
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Biomethan 

 Vyrábí se anaerobní digescí nebo fermentací organických polymerů (sacharidů, 

lipidů, proteinů). Organické polymery jsou hydrolyzovány a rozloženy na monomery, 

které jsou převedeny kvašením na plyn – methan (28). 

  

Bioethanol 

 V současnosti se k jeho výrobě nejčastěji využívá kvašení kukuřice a cukrové 

třtiny. Takové použití zemědělských plodin však vyvolává tlak na zásobování a 

udržitelnost ceny potravin. 

 Sinice tento tlak netvoří. Při výrobě bioethanolu se k některým druhům sinic 

nemusejí přidávat kvasinkové kultury. Sinice produkují ethanol ze sinicových sacharidů 

za anaerobních podmínek (ve tmě, když se fotosyntézou neuvolňuje kyslík, takže je 

respirace potlačena a energii sinice získávají právě z fermentace). Tento proces je ale za 

obvyklých podmínek jen minimální. 

 Účinnější tvorby ethanolu se u některých cyanobakterií dosahuje metodami 

genetického inženýrství. Geneticky modifikované sinice jako zdroj bioethanolu jsou 

považovány za jednu z cest k biopalivům třetí generace. Bioethanol vyrobený z 

obnovitelných zdrojů je atraktivní biopalivo vzhledem k tomu že může být smíchán s 

naftou a použit bez jakýchkoliv modifikací ve stávajících naftových motorech (27). 

  

Biovodík 

 Plynný vodík se považuje za budoucí významný nosič energie. Při jeho 

spalování se netvoří skleníkové plyny a uvolní se velké množství energie. Pro výrobu 

obnovitelného H2 ze solární energie a vody za pomoci vhodných enzymatických reakcí 

lze využít sinice. Pro uvolnění vodíku mohou sinice využít elektrony vznikající ve dvou 

základních reakcích fotosyntézy. 

Biovodík lze vyrobit dvěma cestami: a) jako vedlejší produkt při fixaci dusíku 

nitrogenázami, b) dehydrogenázami 

 Dehydrogenázy k tvorbě vodíku energii v podobě ATP nepotřebují, zatímco 

nitrogenázy se při syntéze vodíku bez ATP neobejdou. Proto je výroba vodíku pomocí 

hydrogenáz účinnější (28). 

 



24 

 

6.3 Využití sinic v potravinářství 

  

 V potravinářství je navržena aplikace fykobilinu jako netoxického a lehce 

stravitelného barviva ve žvýkačkách, mražených cukrovinkách, mléčných výrobcích, 

nealkoholických nápojích a zmrzlinách (23). Ovšem největší význam v potravinářství 

mají sinice jako zdroj proteinů (60 – 70 % v sušině) (2). 

 

 Pravděpodobně nejznámějším a nejvýznamnějším rodem „užitečných“ sinic je 

rod Arthrospira (Spirulina). Jsou to cyanobakterie z řádu Oscillatoriales, poprvé byly 

popsány v r. 1827. Vyznačují se šroubovitě vinutými trichomy. Různé druhy vegetují v 

termálních pramenech i v tropických jezerech, kde mohou vytvářet vodní květ. 

  Výživový význam cyanobakterie Arthrospira spočívá především ve vysokém 

obsahu snadno stravitelných bílkovin, vyváženém složení esenciálních aminokyselin. 

 Suché koláče Arthrospira (Spirulina) jsou tradiční potravinou lidí žijících kolem 

Čadského jezera v severní Africe na území států Čad, Kamerun a Nigérie. Čadské 

jezero je alkalické, s poměrně vysokou koncentrací uhličitanu sodného a bikarbonátu. 

Tyto extrémní podmínky dovolují masivní růst adaptovanému druhu Arthrospira 

platensis, protože nemusí soupeřit s ostatními řasami. 

 V současné době se Spirulina stává oblíbeným dietním produktem. Na některých 

místech na světě, např.: v USA, se pěstuje ve speciálních rybnících a farmách. V 

průběhu růstového období se rybníky denně sklízejí (7). Spirulina roste rychle a při 

jejím řízeném pěstování je zabraňováno růstu jiných škodlivých druhů sinic (5). 
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7 Využití v medicíně 

7.1 Farmakologicky významné látky rodu Arthrospira 

  

 Nejčastěji využívané druhy Arthrospira platensis a A. maxima byly dříve řazeny 

do rodu Spirulina. V současnosti znamená Arthrospira i Spirulina v podstatě totéž. 

Zastaralý název Spirulina se dnes užívá obvykle z historických nebo komerčních 

důvodů (41). 

 Kromě proteinů obsahují sinice rodu Arthrospira řadu farmakologicky 

významných sloučenin. Byl u nich prokázán vysoký obsah karotenoidů, vitaminů 

(včetně vitamínu B12), minerálních látek (především železa), kyseliny gama-linolenové 

a enzymů glutathion a superoxid dismutáza, které pomáhají neutralizovat škodlivé 

účinky volných radikálů. Asi polovinu z karotenoidů tvoří oranžové karoteny (alfa-, 

beta- a gama-) a polovinu žluté xanthofyly (16). Spirulina obsahuje více β-karotenu než 

mrkev (7). 

Spirulina má vysoký obsah železa, které je u řas a sinic základním biogenním 

prvkem limitujícím jejich růst (16). Spirulina obsahuje 28krát více železa než hovězí 

játra a napomáhá krvetvorbě, ale také mimo jiné snížení kazivosti zubů (7). 

 Spirulina obsahuje také doprovodný fotosyntetický pigment fykocyanin, který 

stimuluje imunitní systém a zpomaluje růst nádorových buněk. Synergickým působením 

obsažených látek se dosahuje vysokého antioxidačního účinku (16). 

 

V návaznosti na výše uvedené složení má Spirulina údajně příznivý vliv: 

-   proti virům a pro podporu imunity 

-   na snižování cholesterolu a proti kardiovaskulárním onemocněním 

-   na stabilizaci krevního tlaku 

-   na podporu krvetvorby 

-   na detoxikaci ledvin, jater a krve 

-   proti žaludečním vředům a pro zlepšení střevní mikroflóry 

-   proti degenerativním onemocněním očí, mozku a nervové soustavy 

-   pro podporu uvolňování energie 

-   na vyhlazení jizev 

-   proti kazivosti zubů   
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 Celkově příznivě ovlivňuje metabolické procesy v kůži a působí proti ochablosti 

a stárnutí (16). Sinice se také používají při zrání léčivých bahen (experimentálně se 

používají pro léčení těžko hojitelných zánětů) (7). 

 Vzhledem k vysokému obsahu nukleových kyselin ve Spirulině je nutné 

dodržovat její doporučenou denní dávku, což je 50 g/ den. Při nedodržení této 

doporučené denní dávky by mohla mít nepříznivé účinky zejména u osob s poruchami 

metabolismu purinů a pyrimidinů. Spirulinu není vhodné užívat při genetických 

poruchách a fenylketonuriii, kdy tělo nedokáže metabolizovat aminokyselinu 

fenylalanin na tyrosin. Dále se nedoporučuje její užívání při autoimunitních 

onemocněních jako je roztroušená skleróza, lupus erythematodes nebo revmatoidní 

artritida, a to kvůli možné stimulaci imunitního systému, která by mohla zhoršit stav 

nemocného. Spirulina může také zapříčinit některé zažívací potíže. Většinou se jedná o 

průjem, nevolnost, zvracení, nespavost a úzkost (26).  

 

7.2 Kancerostatika cyanobakteriálního původu 

 

 Sinice jsou považovány za jedny z možných organismů, které mohou být velmi 

bohatým zdrojem známých i nových bioaktivních látek potenciálně vhodných pro 

farmaceutické použití. 

 U některých cyanotoxinů byly pozorovány kancerostatické účinky. Cytotoxicita 

může představovat mechanismus obrany pro mnohé buňky sinic. Nejvýznamnějšími 

objevy v poslední době jsou: 

 

Cryptophycin 1 
 Byl poprvé izolován ze sinice Nostoc sp. ATCC 53789 a klasifikován jako silný 

fungicid. Pro svou toxicitu byl přehlížen. Později stejná látka, která byla izolována ze 

sinice Nostoc sp. GSV 224 účinkovala proti buněčným liniím lidského nádoru. 

 Velmi dobře působí proti širokému spektru myších a lidských nádorů, které jsou 

na běžná léčiva málo citlivé nebo rezistentní. Nicméně cryptophycin 1 se zdál být příliš 

toxický na to, aby mohl být použit pro klinické účely. To vedlo k podrobné studii 

struktury a funkce. Studie vyústila v tvorbu izolátu cryptophycinu 8, který je 

semisyntetickým analogem s větší terapeutickou účinností a nižší toxicitou (20). 
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Curacin A 
 Ze sinice Lyngbya Majuscula byl izolován toxin curacin A, který je výjimečný 

svým silným antiproliferačním účinkem. Slouží k inhibici polymerace tubulinu a jeví 

inhibiční aktivitu na buněčné linie rakoviny tlustého střeva, ledvin a prsu (20). 

 

Largazole 

Largazole je cyklický depsipeptid odvozený od Symploca sp. Má specifickou 

chemickou stavbu s významnou antiproliferativní aktivitou. Je nejsilnějším přírodním 

inhibitorem histidindeacetylázy (HDAC). Má funkci nové třídy cytostatik regulujících 

transkripci genů (20). 

  

Coibamid A 

Coibamid A je cyklický depsipeptid získaný z mořské sinice Leptolyngbya. 

Vyznačuje se významnou cytotoxicitou proti NCI – H460 (buněčná linie využívaná pro 

výzkum rakoviny plic) a myším neuro-2a buňkám (tvoří mikrotubulární protein, který 

může hrát roli v kontraktilním systému) (24). 

  

Borophycin 
 Borophycin je metabolit izolovaný z vodní sinice Nostoc Linckia, obsahuje bor. 

Sloučenina se vyznačuje silnou cytotoxicitou proti liniím buněk lidského epidermálního 

karcinomu a lidského kolorektálního adenokarcinomu. Borophycin je základní účinnou 

látkou jak boromycinů izolovaných ze suchozemského kmene Streptomyces 

antibioticus, tak aplasmomycinu izolovaného z mořského kmene Streptomyces 

antibioticus (20). 

 

Apratoxin S4 

 Apratoxin S4 je toxická chemikálie produkovaná mořskými sinicemi. Účinkuje 

proti laboratorní formě rakoviny tlustého střeva.  

 Bylo syntetizováno několik směsí apratoxinu, které byly podobné originálu – 

ovšem s malou odlišností složení, která se ukázala jako velmi účinná proti nádorovým 

buňkám jak v umělých kulturách, tak i v myších, ale bez výrazné toxicity. Když vědci 

podali malé množství této směsi myším nemocným určitou formou rakoviny tlustého 

střeva, dospěli ke zjištění, že je inhibován růst tumoru bez známek toxických vedlejších 

účinků. Dokonce i při relativně vysokých dávkách byl prostředek efektivní a bezpečný 

(9). 
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8 Využití v kosmetice 

8.1 Účinky UV záření na cyanobakterie  

 Aby měly cyanobakterie přístup ke slunečnímu záření potřebnému pro 

fotosyntézu, musí žít v prostředí, ve kterém jsou vystaveny určité úrovni UV záření 

(vlnové délky kratší než 400 nm), ale toto záření je spojeno s biologicky škodlivými 

účinky. I relativně nejméně nebezpečné záření UV-A (315-400 nm) způsobuje 

dlouhodobé poškození buněk sinic vznikajícími oxidačními agens. Navzdory 

nebezpečným účinkům slunečního UV však sinice úspěšně osidlují lokality vystavené 

vysokým dávkám UV, jako jsou například půdy a skalní povrchy (5). 

 Cyanobakterie mají vyvinuty různé strategie na minimalizování potenciálního 

poškození způsobeného slunečním UV zářením. Ty zahrnují např.: syntézu UV 

absorbérů typu scytoneminu, které by mohly v budoucnu být použity v ochranných 

opalovacích krémech (10). 

 

8.2 Obranné mechanismy – UV absorbéry 

 

Spektrum slunečního záření lze rozdělit na ultrafialové (UV), viditelné a 

infračervené záření. Vlnová délka UV záření má hodnoty nižší než 400 nm, rozlišujeme 

několik typů radiace. První typ je znám jako UV-A. UV-A proniká hluboko do kůže a 

způsobuje ztmavnutí pigmentu a tím dochází k předčasnému stárnutí kůže. Ještě 

nebezpečnější je erythemogenní UV-B radiace (280 – 315 nm), která může způsobit až 

rakovinu kůže, maligní melanom (15, 31). 

Radiace vyzařovaná sluncem může tedy vést k poškození kůže, proto se používají 

ochranné krémy na opalování. Nicméně tyto krémy mohou působit alergenně, zejména 

pokud jsou vystaveny slunečním paprskům. Nejznámějším UV filtrem na trhu je  

4-tetra-butyl-4´-methoxy dibenzoylmethan (BM-DBM). Je známo, že působí alergii na 

kůži po kontaktu se světlem (15). Popularita octocrylenu, jedné z přísad do krémů, se 

velmi zvýšila, protože se na slunci neštěpí a stabilizuje další UV protektivní látky jako 

výše zmíněný BM-DBM (15). 
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 Vědci z univerzity v Gothenburgu a Chalmerské technologické univerzity pátrali 

po přírodních UV filtrech, které nemají nežádoucí účinky a proto začali studovat UV 

filtr scytonemin, který se nachází u některých cyanobakterií (15).  

  

 

Obr. 6: vzorec scytoneminu dle předlohy (42) 

 

8.3 Perspektiva využití scytoneminu 

 

 Scytonemin je produkován určitým typem sinice, která žije na stanovištích 

vystavených silnému slunečnímu záření. Scytonemin absorbuje UV záření a tím chrání 

cyanobakterie před poškozením sluneční radiací. Podařilo se ho syntetizovat uměle. 

Před samotnou aplikací scytoneminu do ochranných opalovacích krémů je však nutné 

provést mnoho dalších výzkumných kroků (15). 

 Scytonemin je hnědožlutý, v tucích rozpustný pigment (alkaloid indolového 

typu), nacházející se v extracelulární matrici. Je to látka, která chrání řadu organismů 

proti negativním vlivům UV záření. Nejvyšší množství scytoneminu obsahuje Aulosira 

fertilissima (10). 
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 Studie provedená na scytoneminu extrahovaném z Aulosira fertilissima, A. 

remarkable zkoumala vliv přírodních činitelů na změnu v jeho syntéze. Působením 

přírodních vlivů jako je teplota, intensita světla, UV záření, salinita došlo k 

pozorovatelné změně v syntéze scytoneminu. Produkce scytoneminu se zvyšuje při 

všech stresových podmínkách, ale k největšímu nárůstu dochází při působení žlutého 

světla (10). 

   

8.4 Komplexní ochrana cyanobakterií před UV zářením 

 

 Aminokyseliny mykosporinového typu (MAAS) a scytonemin jsou UV 

absorbéry, které se pravděpodobně brzy objevily v historii života a jsou velmi rozšířené 

v sinicích. Přirozeně se vyskytující kolonie, necitlivé k UV (druhu Nostoc flagelliforme) 

jsou zvláště bohaté na MAAS, které jsou koncentrovány v glykanové pochvě spolu se 

scytoneminem. MAAS jsou vázány na oligosacharidy. 

Produkce kyslíku byla použita jako nejcitlivější fyziologický parametr, kterým je 

možno analyzovat účinnost UV ochrany. Aktivita fotosystému II byla měřena pomocí 

PAM fluorescence. 

 Laboratorní experimenty se prováděly za kontrolovaných podmínek se 

simulovaným slunečním zářením (filtry 295, 305, 320, 345 a 395 nm). U UV rezistentní 

sinice Nostoc flagelliforme bylo zjištěno, že ochrana proti UV pokrývá celý rozsah  

UV-A (315 - 400 nm) a UV-B (280 – 320 nm) a je téměř jistě zajištěna přítomností 

komplementárního UV absorbujícího systému MAAS a scytoneminu. 

 Studie, prováděná se suchozemskými organismy, poukazuje na význam 

fotoprotektivních vodních sloučenin pro život na Zemi, především význam pro 

kolonizaci suchozemského prostředí. Sinice druhu Nostoc jsou nejčastějším typem 

cyanobakteriálních fotobiontů v lišejnících. Scytonemin a MAAS představovaly 

adaptivní výhodu pro kolonizaci suchozemského prostředí, které bylo vystaveno vysoké 

úrovni UV záření. 

 Užitečnost těchto původně vodních složek, jako je Nostoc flagelliforme, v ryze 

suchozemských organismech (lišejníky) je příkladem významu mořských bioaktivních 

sloučenin pro život na Zemi. 
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 OS-MAAS mají také schopnost navzájem na sebe působit s komplexem 

makromolekulárních organických matric. Použití těchto interakcí pro praktickou 

aplikaci (v kosmetice jako ochranné opalovací krémy) ještě nebylo prozkoumáno. 

Předběžné výsledky v tomto výzkumu odůvodňují zvýšený zájem vědců o 

fotoprotektanty syntetizované sinicemi (17). 

 

 

 

 

9 Využití v biotechnologii: genetické modifikace sinic 
 

 Sinice získaly velkou pozornost v posledních letech kvůli jejich potenciální 

aplikaci v biotechnologii. Jsou bohatým zdrojem biologicky aktivních látek s 

antivirovou, antibakteriální, protiplísňovou a protinádorovou aktvitou. Ve velkém 

měřítku průmyslové výroby se k tvorbě produktů sinic vyžadují optimální podmínky 

inkubace (18). 

9.1 Genetické modifikace sinic 

 Budoucí výzkum se musí zaměřovat na izolaci nových kmenů sinic 

syntetizujících vysoké množství produktů a také na genetické modifikace již 

existujících kmenů, aby byla zajištěna maximální tvorba vyžadovaných produktů, 

případně rozklad škodlivin. 

 Metagenomické knihovny jsou využívány k tomu, aby pomohly najít nové 

funkční geny, které se podílejí na biosyntéze, případně biodegradaci, technologicky 

významných sloučenin (18). 
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9.2 Využití genů sinic u vyšších rostlin 

 

 Jednou z vlastností sinic je chladová tolerance, která se využívá v genetickém 

inženýrství. Gen zodpovědný za tuto chladovou toleranci může být vložen do vyšších 

rostlin a tím zvyšuje jejich teplotní odolnost. U schopnosti buněk přizpůsobit se chladu 

je rozhodující jejich funkce syntetizovat nenasycené mastné kyseliny, které tvoří 

lipidovou dvojvrstvu a ochraňují lipidy před fázovou separací způsobenou chladem. 

Fotoinhibice způsobená nízkou teplotou je hlavním faktorem, který limituje 

produktivitu rostlin (19). 

 Gen DecC je gen, pro acyl-lipid ∆9-desaturázu, získaný z termofilní sinice 

Synechococcus vulcanus byl zaveden do rostliny Nicotiana tabacum pod kontrolou 35S 

promotorem. Pomocí Western blotting bylo prokázáno úspěšné vložení tohoto genu do 

rostliny tabáku (19). 

 Analýza lipidů potvrdila, že objem lipidů a podíl nenasycených mastných 

kyselin se v transgenních rostlinách výrazně zvýšil. Tím došlo ke zvýšení chladové 

tolerance rostlin, do kterých byl gen pro chladovou toleranci vložen. 

 Působením nízké teploty dochází ke snížení propustnosti biologických membrán. 

Důsledkem je únik elektrolytu z poškozené tkáně. Setba rostlin s vloženým genem desC 

prokázala vyšší chladovou toleranci než u kontrolních rostlin. 

 Desaturázy mastných kyselin jsou enzymy, které zavádějí dvojnou vazbu do 

mastných kyselin a tím dodávají lipidové membráně zvýšenou molekulární pohyblivost 

při nízkých teplotách.  

 U vyšších rostlin se vyskytují dva hlavní typy desaturáz mastných kyselin: 

A) rozpustná acyl-ACP desaturáza, která zavádí dvojnou vazbu do acylových řetězců 

ACP 

B) membránově vázaná acyl-lipidová desaturáza, která zavádí dvojné vazby do 

esterifikovaných acylových řetězců glycerolu. 

 Výsledky ukazují, že gen z termofilni sinice pro acyl-lipid desaturázu byl 

úspěšně vložen do tabáku a jeho vložení má za následek zvýšenou chladovou toleranci 

transgenních organismů (19). 
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10 Komerční přípravky na bázi sinic 
 

 Na trhu se běžně setkáváme s produkty, které obsahují sinice. Jak již bylo 

řečeno, nejvýznamnějším zástupcem v této kategorii je Arthrospira (Spirulina). 

 Arthrospira je k dostání v mnoho podobách ať už samostatně nebo v kombinaci 

s řasami, vlákninou, obohacená o selen, zinek atd.. Různorodost je i v lékových 

formách: tablety, kapsle, prášek. Jako potravinový doplněk všechny tyto produkty musí 

vyhovovat vyhlášce 352/2009 sb. (43). Produkty před uvedením na trh mohou splňovat 

ještě další normy. Splněním těchto norem může produkt dosáhnout vyšší 

důvěryhodnosti a tím i vyššího cenového ohodnocení přijatelného spotřebitelem. Jednou 

z takovýchto norem je ISO 2000 – 2005, což zahrnuje plánování, realizaci, provoz, 

údržbu a aktualizaci systému řízení bezpečnosti potravin zaměřený na poskytování 

produktů, které, podle jejich zamýšleného použití, jsou pro spotřebitele bezpečné (12). 

Důvěryhodný režim je žádoucí zejména v případě sinic, které jsou použity jako potravní 

doplňky a mohly by obsahovat nežádoucí toxiny jiných druhů. 

 Komerčně vyráběné produkty ze sinic jsou zde rozděleny na dvě skupiny. První 

část je věnována preparátům, které lze zakoupit v lékárnách, a tudíž by mělo být 

zaručeno dodržení deklarovaného složení a čistoty (viz A). Ve druhé skupině se 

nacházejí preparáty, které jsou nabízeny v internetových obchodech stylu zdravé výživy 

(viz B). V dalším textu jsou uvedeny údaje z příbalových letáků, u některých s chybným 

zařazením sinic jako „modro-zelená řasa“. Vzhledem ke komerčnímu názvu je dále 

užíván výraz „spirulina“. 
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Obr. 7: Komerčně vyráběný produkt společnosti Tiens, Spirulina kapsle 

Foto: A. Holznerová 

 

 

A) preparáty nabízené lékárnami 

 

1. SPIRULINA + CHLORELLA + PREBIOTIKUM , tablety 

Výrobce: NATURVITA a.s. 

Země původu: Česká Republika 

„Přípravek SPIRULINA + CHLORELLA + PROBIOTIKUM je vhodný k celkovému 

fyzickému posílení a pročištění organismu a jeho celkové harmonizaci. Má výrazné 

antioxidační účinky, chrání organismus před působením volných radikálů, napomáhá při 

snižování tělesné váhy. 

Obsah celkem v jedné tabletě: 280 mg, 

Obsah spiruliny v jedné tabletě: 100 mg“ (32) 

 

Komentář: poměrně objektivní, bez chybných údajů 
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2. MedPharma Spirulina, tablety  

Výrobce: MedPharma 

Země původu: Spojené státy americké 

„Spirulina je sladkovodní modrozelená řasa, která obsahuje lehce zpracovatelné 

bílkoviny, zelené rostlinné barvivo chlorofyl. Obsahuje i stopové prvky a minerály jako 

je železo, vápník, hořčík, selen, chrom, lithium nebo mangan, dále pak osm esenciálních 

aminokyselin (mezi nimi i fenylalanin) a nenasycenou mastnou kyselinu  

gama-linoleovou. 

Obsah spiruliny v jedné tabletě: 400 mg“ (33) 

 

Komentář: chybné zařazení spiruliny 

 

 

 

3. Walmark Digella, tablety 

Výrobce: Walmark a.s. 

Země původu:  Itálie 

„Spirulina udržuje správnou hladinu krevního cukru a je prospěšná při regulaci 

hmotnosti. 

Složení: dextrooligosacharidy, pektin, OatWell ovesné glukany, galaktooligosacharidy, 

psyllium, aroma ananas, sorbitol (náhradní sladidlo), stearát hořečnatý a oxid křemičitý 

(látky protispékavé), chlorella, spirulina, fosforečnan vápenatý, talek, sukralóza 

(náhradní sladidlo), nikotinová kyselina 

Obsah celkem v jedné tabletě: 874,8 mg 

Obsah spiruliny v jedné tabletě: 10 mg“ (34) 

 

Komentář: komplikovaná směs s nejasnými účinky 
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B) preparáty nabízené na internetu 

 

1. SPIRULINA , kapsle 

Výrobce: Tianjin Tianshi Biological Develipment Co. 

Země původu: Čína 

„Spirulina je sladkovodní řasa, která obsahuje kombinaci látek cenných pro lidský 

organismus.  

Obsah spiruliny v jedné tabletě: 350 mg 

Složení: „prášek z jezerní modrozelené řasy Spiruliny, fermentované mycelium 

cordycepsu, betakaroten“ 

Kontraindikace: opatrně u lidí, kteří mají nemocné ledviny a těch případech, kdy jim 

bylo doporučeno omezení příjmu bílkovin ve stravě, nedoporučuje se při akutních 

žaludečně-střevních onemocněních“ (35). 

 

Komentář: nepřesné zařazení (řasa), kapsle s práškem jsou snadněji kontrolovatelné (viz 

obr. 8, mikrofoto). Preparát neobsahoval zřejmě jiné sinice. 

 

Obr. 8: Spirulina z preparátu SPIRULINA TIENS, kapsle  (viz obr. 7) 

Foto: A. Holznerová, mikroskop Olympus BX – 41, okulár 10x/22, objektiv: Plan 

20x/040, Digitální fotoaparát Olympus Camedia C4040 
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2. SPIRULINA MAX mořská řasa, tablety 

Výrobce: CaliVita 

Země původu: neuvedeno 

„Modrozelené řasy obsahují velké množství vitaminů, minerálních látek a esenciálních 

aminokyselin, tím posilují a stimulují imunitní systém. Tento přípravek je vhodným 

doplňkem každého jídelníčku a nezbytným prvkem vegetariánského způsobu 

stravování. Pomáhá organismu v boji proti původcům nemocí. 

Řasy mají regenerační, detoxikační a deodorační účinek. Posilují obranyschopnost 

organismu, podporují trávení, vylučování toxických látek z těla, urychlují hojení. 

Obsahují všechny vitaminy skupiny B, vitaminy C, E, nejdůležitější minerální látky a 

stopové prvky, plnohodnotné bílkoviny.  

Obsah v jedné tabletě: Spirulina 50 mg 

POZOR! Ti pacienti, kteří pro nadměrnou činnost štítné žlázy musí snižovat přívod 

jódu, by neměli brát řasové tablety ve velkých dávkách (nad 4 - 6 tbl.)“ (36). 

 

Komentář: chybné zařazení, deklarovat obsah jódu ve spirulině je velmi zavádějící: je to 

sladkovodní cyanobakterie a ne mořská řasa 

 

 

 

3. SPIRULINA MANNA BIO , prášek 

Výrobce: HealthForce 

Země původu: Spojené státy americké 

 „Spirulina je modro-zelená řasa, která je zdrojem koncentrovaných, netoxických a 

absorbovatelných živin. Představuje vysoce účinnou náhradu za proteinové prášky. 

Protein, který se nachází ve spirulině, obsahuje všech 8 základních aminokyselin, a 

proto představuje kompletní protein. Spirulina (modrozelená řasa) je také zdrojem 

vitamínů A, B1, B2, B6, B12, E a K. Navíc spirulina obsahuje minerály, stopy 

minerálů, buněčné (biochemické) soli, fytonutrienty a enzymy, stejně jako velké 

množství chlorofylu a dalších zdraví prospěšných barviv. 

Obsah v jedné dávce (6,5g): Spirulina Manna 6500 mg“ (37) 

 

Komentář: chybné zařazení, nerozlišeny základní esenciální aminokyseliny 
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11 Diskuse 
 

 Sinice jsou prokaryotní autotrofní organismy, které jsou řazeny do říše bakterií 

(kvůli stavbě těla), dříve většinou do říše rostlin. Tak jako se liší nomenklatura a 

taxonomie sinic, tak se odlišují i autoři v publikacích, ze kterých bylo čerpáno. V rešerši 

bylo zachováno taxonomické zařazení takové, jaké zvolil autor použité publikace. 

 Úvod je věnován stavbě buňky cyanobakterií. Sinice jsou známy hlavně v 

kontextu produkce toxinů. Vzrůstající koncentrace toxinů ve vodě souvisí s 

obohacováním vod metabolizovatelnými sloučeninami dusíku a fosforu tzv. eutrofizací 

(viz odst. 4). Sinice jsou rozsáhlou skupinou bakterií produkujících metabolity s různým 

mechanismem účinku – hepatotoxické, neurotoxické, dermatotoxické. 

Hlavním cílem této práce však bylo získat informace o sinicích ve smyslu jejich 

pozitivního vlivu na okolí. Cyanobakterie se významně podílely na tvorbě atmosféry 

před více než dvěma miliardami let. Můžeme je nalézt v symbiotickém spojení s 

vyššími organismy (viz odst. 5) 

 V poslední době se sinice, především sinice rodu Arthrospira (Spirulina) 

využívají v potravinářství a farmacii jako doplněk stravy, kvůli vysokému obsahu 

bílkovin a dalších, pro lidské tělo, potřebných látek. Některé zdroje uvádějí, že obsah 

živin v 1 g Spiruliny se rovná obsahu živin z 1000 g zeleniny (35). Díky svému 

jedinečnému složení má Spirulina příznivý vliv na lidské zdraví např.: zvýšení imunity 

proti virům, snižování cholesterolu, detoxikace atd. (viz odst. 7). 

 Cyanotoxiny se vyznačují antiproliferačními účinky, kterých se v této době snaží 

vědci využít na boj proti rakovině. 

 Své místo sinice zaujaly i v kosmetickém průmyslu, kde se pracuje na vývoji 

opalovacích krémů na bázi pigmentu scytoneminu, který sinice chrání před UV 

zářením. V neposlední řadě je sinic využíváno v biotechnologiích, kdy se pomocí sinic 

zlepšují vlastnosti vyšších rostlin. Pro budoucnost je slibné i využití geneticky 

modifikovaných sinic při syntéze či odbourávání chemikálií. 

 Poslední kapitola je věnována komerčním preparátům na bázi sinic. Ve všech 

přípravcích je obsažena Spirulina ať už jako jediná složka preparátu nebo v kombinaci s 

jinou substancí. Zarážející skutečností je, že téměř ve všech informačních letácích o 

těchto preparátech je Spirulina popisována jako sladkovodní modro-zelená řasa, 

mnohdy s dalšími zavádějícími informacemi. Je zřejmé, že úroveň znalostí o sinicích a 

jejich produktech je obecně velmi nízká, ať jde o toxiny nebo o látky velmi prospěšné. 
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Nesprávné informace se objevují i na většině potravinových doplňků prodávaných 

v lékárnách.  
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12 Závěr 
 

 Prozatím jsou sinice veřejností spíše brány jako negativně působící organismy, 

ale pravdou je, že sinice již našly své využití v mnoha odvětvích a skrývají do budoucna 

ještě velký potenciál. Jejich využívání jako součást běžných technologií i medicíny je 

ovšem podmíněno dalšími výzkumy. V této práci byly shrnuty možnosti pozitivních 

aplikací sinic jako zdroje bílkovin, biopaliv, kancerostatik, atd.. U nejčastější z těchto 

aplikací, využití sinice Spiruliny (Arthrospiry) jako potravinového doplňku, byly 

kriticky zhodnoceny běžné zavádějící informace a omyly. 

 Závěrem bych ráda podotkla, že mikrofotografie použité v této rešerši jsem pro 

ilustraci pořídila pomocí mikroskopu s digitálním fotografickým záznamem obrazu. I 

když mikrofotografie sinic nebyly součástí zadání bakalářské práce, domnívám se, že 

pro lepší názornost bylo vhodné je zařadit k příslušným tématům. 
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