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Plody černého bezu jsou bohaté na sekundární metabolity, jako jsou anthokyany a 

flavonoidy, dále obsahují vitamíny, cukry a stopové prvky. Díky obsahovým látkám vykazují 

antioxidační aktivitu a jsou využívány v potravinářském i farmaceutickém průmyslu. Existuje 

několik desítek kulturních odrůd této rostliny, mezi kterými je rozdíl jak v obsahu 

jednotlivých látek, tak v antioxidační aktivitě. 

Tato práce se zabývala hodnocením plodů Sambucus nigra L., odrůdy Samdal, Samyl, 

Haschberg, Weihenstephan, Pregarten, Reise aus Voloch, Körsör, Heidegg, Aurea a Dana. 

Soubor anthokyanů byl získán extrakcí v okyselené vodě na ultrazvukové lázni a 

chromatografickým dělením na koloně polyaromatické styren-divinyl benzenové pryskyřice. 

U anthokyanů byla měřena antioxidační aktivita metodou s volným radikálem DPPH. Obsah 

anthokyanů v izolátech a plodech jednotlivých odrůd byl určen pomocí pH-diferenční 

spektrofotometrické metody - AUC.  

Jednotlivé odrůdy vykazovaly rozdíly v obsahu anthokyanů. Nejbohatší na obsah 

anthokyanů byl izolát odrůdy Samyl (2,12 mg C-3G/ml izolátu) a Samdal (2,02 mg/ml), 

nejvíce anthokyanů přepočteno na 100 g vysušených plodů byl také u odrůd Samdal (5153,06 

mg C-3G/100 g plodů) a Samyl (4398,61 mg C-3G/100 g plodů). Nejmenší obsah anthokyanů 

byl u odrůdy Aurea (v izolátu: 0,52 mg C-3G/ml, v plodech: 650, 97 mg C-3G/100 g). 

Všechny získané čisté anthokyanové izoláty měly antioxidační aktivitu. Izoláty 

jednotlivých odrůd se aktivitou lišily. Nejvyšší antioxidační aktivitu vykazoval izolát z plodů 

odrůdy Samyl (IC 50 = 5,562 mg suchého extraktu), který byl asi 10krát účinnější než u 

odrůdy Aurea (IC 50 = 59,093 mg suchého extraktu). Antioxidační aktivita plodů byla v pořadí 



od nejúčinnější odrůdy Samyl, Samdal, Reise aus Voloch, Weihenstephan, Heidegg, Körsör, 

Dana, Pregarten, Haschberg, Aurea.  

Rozdíly v obsahu anthokyanů a antioxidační aktivitě plodů kulturních odrůd určují využití 

jednotlivých odrůd. Pro farmaceutický průmysl by podle těchto výsledků byly nejzajímavější 

plody odrůd Samdal a Samyl nebo Reise aus Voloch. Tyto odrůdy vykazovaly nejvyšší 

obsah anthokyanů v plodech a nejvyšší antioxidační aktivitu izolátů. V Evropě je ale 

nejpěstovanější odrůdou Haschberg. Její plody v této práci vykazovaly malý obsah 

anthokyanů a nízkou antioxidační aktivitu. 

 


