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Abstrakt 

 

Tato bakalářská práce shrnuje informace o rakytníku řešetlákovém (Hippophae 

rhamnoides), o chemickém složení jednotlivých částí rostliny a z nich získávaných 

produktů a o zastoupení biologicky aktivních látek v nich. Rakytník je bohatým zdrojem 

řady antioxidantů, zejména vitamínu C, vitamínu E, flavonoidů a karotenoidů. 

Rakytníkový olej obsahuje vysoké množství nenasycených mastných kyselin, zejména 

kyseliny palmitoolejové. Díky svým účinkům na lidské zdraví jsou produkty z 

rakytníku v poslední době často využívány jako potravní doplňky.  

Další část práce je zaměřena na přehled o analytických metodách, které se při 

zjišťování zastoupení bioaktivních látek v rakytníku a v přípravcích z něj používají, 

zejména s ohledem na rakytníkový olej. Podrobněji jsou popsány publikované 

analytické postupy, využívající vysokoúčinné kapalinové chromatografie nebo plynové 

chromatografie nebo kapilární elektroforézy.  

V experimentální části byly porovnány čtyři vzorky rakytníkového oleje (dva od 

českých a dva od mongolských výrobců) pomocí absorpční spektrofotometrie a 

kolorimetrického vyhodnocení metodou CIELab. Vyšší absorpční maxima a tmavší 

zabarvení bylo pozorováno u olejů mongolských výrobců, vzorky českého původu jsou 

značně světlejší a jejich absorpční maximum je poněkud posunuto, což by mohlo 

naznačovat např. určité falšování těchto výrobků. 

 

 Klíčová slova: Rakytník řešetlákový, Hippophae rhamnoides, biologicky aktivní 

látky, extrakt, olej  
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Abstract  

This bachelor thesis summarizes information about sea buckthorn (Hippophae 

rhamnoides), about chemical composition of different parts and products based on this 

species, and about their biologically active contents. A special emphasis is given to the 

oil prepared from sea buckthorn fruits. Sea buckthorn is a rich source of antioxidants 

such as vitamin C, vitamin E, flavonoids and carotenoids. The oil contains high levels 

of unsaturated fatty acids, in particular of palmitooleic acid. The beneficial effects on 

human health make sea buckthorn and products from this plant popular food 

supplements.   

The second part of this thesis describes analytical methods used for 

determination of bioactive compounds in sea buckthorn.The protocols based on high 

performance liquid chromatography, gas chromatography or capillary electrophoresis 

are described in more detail. 

In the experimental part, four samples of sea buckthorn oil (two from Czech and 

two from Mongolian producers) were compared using absorption spectrophotometry 

and colorimetric evaluation using the CIELab method. Both samples of Czech origin 

displayed somewhat shifted absorption maxima and much weaker absorption, their 

coloration being much weaker. This may suggest some adulteration of these products 

 

Keywords: Sea buckthorn, Hippophae rhamnoides, biologically active 

compounds, extract, oil 
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Seznam použitých zkratek 

CIE  Mezinárodní komise pro osvětlení 

CE  kapilární elektroforéza 

CZE  kapilární zónová elektroforéza 

DAD  detektor s diodovým polem 

ECD  detektor s elektronovým záchytem 

FAME  methylester mastných kyselin 

FD  fluorescenční detektor 

FID  plamenově ionizační detektor 

GC  plynová chromatografie 

HPLC  vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

MS  hmotnostní spektrometrie 

RP  obrácené fáze 

SFE  extrakce superkritickou tekutinou 

TMS  trimethylsilyl 
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1 Cíl práce 

 Cílem práce bylo seznámit se s vlastnostmi rakytníku a s možnostmi jeho využití 

jako zdroje biologicky účinných látek a zejména shrnout informace o metodách, které se 

nejčastěji používají ke stanovení bioaktivních látek v rakytníku řešetlákovém 

(Hippophae rhamnoides) a v preparátech, získaných z různých částí této rostliny. V 

experimentální části bylo mým úkolem porovnat čtyři vzorky rakytníkového oleje od 

různých výrobců.  
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2 Úvod 

 Rakytník řešetlákový (Hippophae rhamnoides) je dvoudomá rostlina patřící do 

čeledi hlošinovitých (Elaeagnaceae). Přirozeně se tato plodina vyskytuje na území Asie 

a Evropy, dnes je však pěstována i na jiných částech světa [1]. Evropské a asijské 

národy užívají rakytník už dlouhá staletí pro jeho léčebné účinky. Hlavně díky svému 

jedinečnému chemickému složení se rakytníkový keř dostává do středu pozornosti i 

v dnešní době [2]. V rakytníku bylo nalezeno více než 200 různých bioaktivních látek, 

z nichž velká část je obsažena v plodech [3]. Plodem jsou oranžovožluté bobule, které 

se vyznačují vysokým obsahem flavonoidů a vitamínu C. Kromě těchto, obsahují i jiné 

zdraví prospěšné látky, jako jsou tokoferoly a tokotrienoly, karotenoidy, steroly či 

esenciální mastné kyseliny. Rakytník řešetlákový nachází uplatnění nejen v moderní 

medicíně, ale rovněž ve farmaceutickém, kosmetickém či potravinářském průmyslu [4].  

 Léčebné a jiné blahodárné vlastnosti rakytníku mají za následek zvýšený zájem 

o analýzy chemických složek přítomných v této rostlině. Neexistuje pouze jediná 

vhodná metoda, kterou by bylo možné použít pro analýzu všech obsažených látek. Při 

zjišťování chemického složení v Hippophae rhamnoides se dosud uplatnilo několik 

analytických metod, z nichž nejčastěji užívanou byla vysokoúčinná kapalinová 

chromatografie [5]. Tato technika se úspěšně používá ke stanovení flavonoidů, kyseliny 

askorbové, organických kyselin nebo například karotenoidů v rakytníku. Ke stanovení 

mastných kyselin a sterolů se jako vhodná metoda osvědčila plynová chromatografie. 

Kapilární elektroforézou bylo stanoveno množství flavonoidů.     
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3 Rakytník řešetlákový 

 Rakytník řešetlákový je trnitý opadavý keř, který patří do čeledi hlošinovitých 

(Elaeagnaceae) [5]. Je to mrazuvzdorná rostlina odolávající i suchému prostředí a hodí 

se na rekultivaci neplodných půd. V poslední době se rakytníku dostává celosvětové 

pozornosti hlavně díky jeho jedinečnému chemickému složení [1]. Informace o 

rakytníku řešetlákovém a jeho biochemickém složení byly podrobně shrnuty v práci 

Jana Blechy (2012) [6].  

3.1 Botanický popis 

 Zařazení rakytníku řešetlákového do taxonomického systému je následující [7]: 

Říše:  rostliny (Plantae) 

Oddělení: krytosemenné rostliny (Magnoliophyta) 

Třída:  vyšší dvouděložné rostliny (Rosopsida) 

Řád:  růžotvaré (Rosales) 

Čeleď:  hlošinovité (Elaeagnaceae) 

Rod:  rakytník (Hippophae) 

Druh:  rakytník řešetlákový (Hippophae rhamnoides)  

 Jsou známy čtyři druhy rakytníku, kterými jsou Hippophae rhamnoides, 

Hippophae salicifolia, Hippophae tibetana, Hippophae neurocarpa [8]. 

Nejvýznamnější je Hippophae rhamnoides, který je dále rozdělen na devět poddruhů, 

z nichž nejvíce jsou rozšířeny poddruhy rhamnoides (Evropa), sinensis (Čína) a 

mongolica (Rusko) [4]. 

Tato dvoudomá rostlina se přirozeně vyskytuje v oblastech Asie a Evropy. 

Obyčejně je keř rakytníku vysoký okolo 3 metrů [5], může však dorůstat až do velikosti 

nižšího stromu do 10 metrů [8]. Kořenový systém rakytníku je rozsáhlý a schopný vázat 

vzdušný dusík. U pětileté rostliny sahá do hloubky 5 metrů. [8] Keře rakytníku mají 

šedě zbarvené větve, které jsou hladké s 2 – 5 cm dlouhými trny. Úzké kopinaté listy 

rostou střídavě nebo ve shluku. Horní povrch listů je zbarven dozelena zatímco spodní 

povrch bývá stříbrnošedý. Květy rakytníku řešetlákového se rozlišují v závislosti na 

pohlaví. Každá rostlina může být buď pouze samčí, nebo samičí. Pyl se přenáší 

vzduchem [5]. Zralé plody jsou oranžovožluté vejčitého tvaru a v průměru 6 mm velké. 
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Plody rakytníku mají kyselou chuť a dozrávají od srpna do října [8]. Každá bobule 

obsahuje jediné semeno, které je kryté měkkou dužinou. Semena jsou tmavě hnědá, 

lesklá a oválná a jejich velikost se pohybuje v rozmezí 2,8 – 4,2 mm [1]. 

 

Obr. 1 Větev rakytníku s plody [9] 

3.2 Bioaktivní látky v rakytníku 

Každá část rostliny je považována za bohatý zdroj bioaktivních látek, 

nejdůležitější částí jsou ale plody. Každá bobule obsahuje 65 až 85 % šťávy [10]. 

Dužina i semena bobulí obsahují oleje, které jsou stejně jako šťáva zásobárnou řady 

chemických látek. Složení bioaktivních látek v bobulích se může lišit v závislosti na 

druhu rakytníku, místě výskytu a podnebí, velikosti bobulí, jejich zralosti a na metodě 

použité k extrakci [1].  

Rakytník řešetlákový obsahuje minerální látky, sacharidy, organické kyseliny, 

aminokyseliny, karotenoidy, vitamín C, vitamín E, flavonoidy, mastné kyseliny, 

triacylglyceroly, glycerofosfolipidy, α-tokoferoly, steroly a fenolické složky [11]. 

3.2.1 Flavonoidy 

 Flavonoidy, někdy označované jako vitamín P, jsou velmi bohatou skupinou 

rostlinných fenolických látek, které se řadí mezi sekundární metabolity rostlin [6]. Jsou 

odvozeny od flavanu, což je kyslíkatá heterocyklická sloučenina (Obr. 2).  
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Obr. 2 Skelet flavanu [12] 

Flavonoidy je možné nalézt v každé části rakytníku. Plody obsahují v průměru 

354 mg/100 g a listy dokonce 867 mg/100 g. Některé studie ukázaly, že rostliny 

rostoucí ve vyšší nadmořské výšce obsahují vyšší množství flavonoidů [13].  

Je známo několik základních struktur flavonoidů, mezi které patří flavonoly, 

flavanony, flavony, isoflavonoidy, anthokyanidy a flavany [14]. Flavonoly představují 

skupinu flavonoidů, která se v rakytníku vyskytuje nejhojněji. Tvoří v něm až 87 % 

všech fenolických sloučenin [6]. Do skupiny flavonolů patří i isorhamnetin, quercetin, 

kaempferol, myricetin, které byly v rakytníku řešetlákovém identifikovány. Mnoho 

flavonoidů je obsaženo ve formě glykosidů a nejčastěji se tvoří 3-O-glykosidickou 

vazbou. Příkladem může být glykosid rutin, který je odvozen od quercetinu [14]. 

Glykosidy odvozené od isorhamnetinu byly také identifikovány ve šťávě z rakytníku, 

přičemž po hydrolýze byl obsah isorhamnetinu 263 mg/l. Pro srovnání obsah quercetinu 

byl 42 mg/l a kaempferolu 39 mg/l [15]. Největší koncentraci isorhamnetinu (350 – 660 

mg/kg) zaznamenal i Raffo a kol. v bobulích rakytníku u tří různých kultivarů (Askola, 

Hergo a Leikora). Množství quercetinu v těchto kultivarech bylo 30 – 100 mg/kg a 

kaemferolu pouze 2 – 5 mg/kg [16].    

Flavonoidy mají antioxidační účinky, jsou tedy schopny redukovat volné 

radikály. Vyšší příjem flavonoidů v potravě může příznivě působit v prevenci 

kardiovaskulárních onemocnění. Snižují množství cholesterolu v plazmě a zabraňují 

vzniku aterosklerózy. Rovněž chrání před některými formami rakoviny [15].  

3.2.2 Mastné kyseliny 

 Mastné kyseliny jsou nejvýznamnější složkou lipidů. Semena, ale i měkké části 

plodů (dužina, slupka) jsou bohaté na lipidy s vysokým obsahem nenasycených 

mastných kyselin (zejména olejová, palmitolejová) [4]. Obsah mastných kyselin se 
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značně liší s původem rostliny. Například plody poddruhu mongolica vykazují nižší 

množství kyseliny olejové (4,6 vs 20,2 %) a naopak vyšší obsah kyseliny palmitové 

(33,9 vs 27,4 %) a palmitolejové (32,8 vs 21,9 %) než poddruh sinensis [17]. Mastné 

kyseliny jsou součástí olejů a jejich složení se liší u semenného a dužinového oleje. Olej 

ze semen je bohatý zejména na kyselinu linolovou a α-linolenovou zatímco v 

dužinovém oleji jsou nejhojněji zastoupeny kyseliny palmitová a palmitolejová [4]. 

Triacylglyceroly a glycerolfosfolipidy tvoří dohromady 85 – 95 % z celé lipofilní 

frakce. Obsahují tedy většinu mastných kyselin v oleji ze semen nebo dužiny [17]. 

3.2.3 Kyselina askorbová 

Rakytník řešetlákový je znám jako velmi dobrý zdroj kyseliny askorbové (Obr. 

3). Kyselina askorbová neboli vitamín C je řazena do skupiny vitamínů rozpustných ve 

vodě.   

 

Obr. 3 Vzorec kyseliny askorbové [18] 

Koncentrace vitaminu C v plodech se pohybuje od 360 mg/100 g pro evropský 

poddruh rhamnoides až do 2500 mg/100 g v plodech čínského poddruhu sinensis. Tyto 

hodnoty výrazně převyšují koncentrace vitamínu C obsažené například v kiwi, 

pomeranči či v rajčatech [2]. Pro srovnání koncentrace vitaminu C v pomerančové 

šťávě je 35 – 56 mg/100 ml [19].  

Gutzeit a kol. [20] stanovili celkový obsah vitaminu C v bobulích, šťávě a 

koncentrátu od 207,8 mg/100 g až do 436,2 mg/100 g. Během průmyslové výroby šťávy 

z rakytníku obsah vitaminu C klesá o 5 až 11 % z celkového množství vitaminu C. 

Doporučená denní dávka je pro dospělého muže 90 mg a pro dospělou ženu 75 mg. 

Vysoký obsah vitaminu C v rakytníku zajišťuje i nepřítomnost enzymu 

askorbátoxidázy. Tento enzym, který by kyselinu askorbovou degradoval je inaktivován 

při pH nižším než 3,5 [20]. Ve šťávě z rakytníkových plodů bylo naměřeno pH 2,7 [19]. 
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Přesto se postupně snižuje množství kyseliny askorbové v plodech v průběhu zrání a to 

až o 25 % z původní koncentrace 1,48 g/kg na 1,10 g/kg [21]. 

3.2.4 Karotenoidy 

 Karotenoidy jsou obsaženy převážně v měkkých částech rostliny a díky nim 

vděčí rakytník za typické zbarvení svých plodů. Koncentrace karotenoidů v semenech 

bývá výrazně nižší než v dužině plodů [4]. V kultivarech rakytníku bylo identifikováno 

41 různých karotenoidů. Hlavními karotenoidy v rakytníku jsou zeaxanthin, β-

kryptoxanthin a β-karoten. V menším množství jsou však zastoupeny i α-karoten, γ-

karoten, dihydroxy-β-karoten, lykopen a kanthaxanthin. Obsah karotenoidů je odlišný 

v různých kultivarech a liší se i dobou sběru [16]. Podle studie Yanga a kol. se celkové 

množství karotenoidů v čerstvých bobulích pohybuje v poměrně velkém rozmezí od 1 

do 120 mg/100 g [4]. Jiná studie Beveridge a kol. uvádí celkové množství karotenoidů 

v bobulích v rozmezí 2 – 34,5 mg/100 g [19].   

 Množství karotenoidů je jedním z hlavních parametrů, podle kterého se řídí cena 

rakytníkového oleje. V oleji čínské odrůdy rakytníku se množství karotenoidů pohybuje 

od 314 – 2139 mg/100 g [2]. Uvádí se, že semenný olej obsahuje 20 – 100 mg/100 g β-

karotenu a dužinový olej dokonce 100 – 500 mg/100 g [4].  

3.2.5 Tokoferoly a tokotrienoly 

 Semena i měkké části rakytníku řešetlákového jsou dobrým zdrojem tokoferolů 

a tokotrienolů souhrnně označovaných jako vitamín E. Obsah tokoferolů a tokotrienolů 

je rozhodujícím kritériem určujícím kvalitu olejů vyrobených ze semen a dužiny. 

V semenném a dužinovém oleji bývá obvykle 0,1 – 0,3 % vitaminu E. V lidském těle je 

vitamín E hlavním v tucích rozpustným antioxidantem [17]. Mezi třemi poddruhy 

mongolica, rhamnoides a sinensis je sinensis tím, který obsahuje nejnižší celkové 

množství tokoferolů a tokotrienolů v semenech a nejvyšší množství v měkkých částech 

plodu. Celkové množství vitamínu E v semenech se pohybuje od 100 mg/kg do 300 

mg/kg a v dužině v rozmezí 10 – 150 mg/kg [4]. Nejvíce je zastoupený α-tokoferol, 

v menším množství jsou dále v rakytníku obsaženy β-tokoferol, γ-tokoferol, δ-tokoferol 

a α-tokotrienol, β-tokotrienol a γ-tokotrienol. Kallio a kol. [17] zjišťovali zastoupení 
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jednotlivých tokoferolů a tokotrieonů ve dvou odrůdách sinensis a mongolica. Výsledky 

jejich měření jsou uvedeny v Tabulce 1. 

Tab. 1 Procentuální zastoupení jednotlivých tokoferolů a tokotrienolů v plodech 

rakytníku [17] 

Tokoferol/tokotrienol Procento z celkového množství 

tokoferolů a tokotrienolů [%] 

α-tokoferol 75,7 – 89,2 

γ-tokoferol 4,0 – 10,8 

β-tokoferol 2,4 – 12,2 

δ-tokoferol 0,3 – 2,4 

β-tokotrieol 0,4 – 4,8 

α-tokotrienol 0,4 – 4,2 

γ-tokotrienol 0,6 – 2,5 

 

Andersson a kol. [22] ve své studii zkoumali změny složení tokoferolů a 

tokotrienolů v plodech rakytníku v průběhu zrání v období tří let. Výsledky ukázaly 

velké rozdíly v obsahu vitaminu E v závislosti na době sběru a kultivaru. Na začátku 

zrání bylo v plodech vyšší množství α-tokoferolu a během zrání se zvyšoval obsah δ-

tokoferolu.    

3.2.6 Steroly 

 Steroly mají strukturu podobnou cholesterolu, díky čemuž jsou schopny snižovat 

hladinu cholesterolu v plazmě. Tvoří hlavní složku nezmýdelnitelné frakce 

rakytníkového oleje. Množství sterolu se liší v různých částech plodu. Semena obsahují 

1200 – 1800 mg/kg, čerstvá dužina 240 – 400 mg/kg a v celých plodech se nachází 340 

– 520 mg/kg sterolů. Nejvíce zastoupené steroly v rakytníkovém oleji jsou β-sitosterol a 

5-avenasterol [10]. Dalšími steroly, které byly v rakytníku identifikovány, jsou 

například campesterol, stigmasterol, citrostadienol či cykloartenol. Steroly tvoří 1 – 2 % 

rakytníkového semenného oleje a podobné množství (1 – 3 %) sterolů je obsaženo 

v dužinovém oleji [4]. Na obsah sterolů v oleji má výrazný vliv použitá extrakční 
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metoda. Studie Li a kol. uvádí, že olej získaný extrakcí superkritickým oxidem 

uhličitým má výtěžky sterolů vyšší (1640 mg/100 g) než olej získaný lisováním za 

studena (879 mg/100 g) [23]. 

3.2.7 Organické kyseliny 

 V rakytníkové šťávě byly naměřeny hodnoty pH od 2,6 do 2,9. Tyto nízké 

hodnoty poukazují na nemalý obsah organických kyselin, z nichž nejvíce zastoupeny 

jsou kyselina jablečná (1,6 – 3,6 g/100 ml) a chinová (1,0 – 2,6 g/100 ml). Dále se 

v rakytníku nachází kyselina citrónová [24]. Raffo a kol. [16] naměřili v kultivarech 

Askola, Hergo a Leikora obsah kyseliny jablečné až 4,6 g/100 g, chinové 2,8 g/100 g a 

citronové 1,6 g/100 g. Celková koncentrace organických kyselin se s dobou zrání 

snižovala.  

3.2.8   Sacharidy 

 Sacharidy spolu s organickými kyselinami mají hlavní vliv na senzorické 

vlastnosti charakterizující chuť [16]. Z jednoduchých sacharidů, které jsou důležitou 

součástí rakytníkových plodů, byla prokázána přítomnost glukosy, fruktosy a xylosy. 

Glukosa a fruktosa tvoří dohromady až 90 % z celkového obsahu sacharidů v čínské a 

ruské odrůdě a pouze 60 % v odrůdě pocházející z Finska. Celkové množství sacharidů 

se pohybuje od 0,6 g/100 ml ve finském rakytníku a až 24,2 g ve 100 ml šťávy 

vyrobené z čínského rakytníku. V menším množství byly v rakytníku objeveny i 

cukerné alkoholy jako manitol, sorbitol a xylitol [2]. 

3.2.9 Další významné látky v rakytníku 

 V rakytníku byly nalezeny inositoly a methylinositoly. To jsou bioaktivní látky, 

které regulují metabolismus cukrů a chrání buňky před oxidací. V rostlinách se 

kumulují při abiotických stresových podmínkách, kterými jsou například sucho či mráz 

[25].   

Rakytník řešetlákový obsahuje i množství volných aminokyselin. Celkem v něm 

bylo nalezeno 18 volných aminokyselin. Asi polovina těchto aminokyselin je esenciální 

a hraje důležitou roli v procesech probíhající v našem těle. Podílejí se na tvorbě energie, 
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jsou to stavební prvky buněk a svalů a ovlivňují funkce mozku [2]. V čínské odrůdě 

byla nejvíce zastoupena kyselina asparagová (426,6 mg/100 g), přičemž další nejhojněji 

zastoupená aminokyselina prolin byla obsažena v množství pouhých 45,2 mg/100 g 

[19].  

Kromě vitamínu C a E se v rakytníku nachází i vitamin K (fylochinon), který je 

rozpustný v tucích. Podle Dharmananda [26] je obsah vitamínu K v semenném oleji 

více než dvakrát vyšší (120 – 230 mg/100 g) než v oleji dužinovém (54 – 59 mg/100 g). 

Z vitamínů rozpustných ve vodě jsou zastoupeny vitamin B1 (thiamin), B2 (riboflavin) a 

B9 (kyselina listová) [2].   

Rakytník obsahuje i celou řadu minerálních látek, z nichž dominují zejména 

dusík, draslík, fosfor a vápník [19]. Průměrné množství některých minerálů je uvedené 

v Tabulce 2. 

Tab. 2 Obsah některých minerálů v plodech rakytníku [27] 

 

 

 

 

 

 

3.3 Terapeutické využití 

 Rakytník řešetlákový je už po staletí používán ve střední a jihovýchodní Asii 

k prevenci mnoha různých onemocnění. V tibetské a mongolské tradiční medicíně se 

tato rostlina používala na zlepšení krevní cirkulace a funkcí trávicího systému. Na 

území Ruska a Indie používali lidé rakytník v léčbě kožních onemocnění, astmatu nebo 

také v léčbě trávicího systému, jako laxativum. Ve střední Asii se rakytník navíc 

používal i ke snížení krevního tlaku [1]. Rakytník má i v dnešní době široké spektrum 

uplatnění. O prospěšných účincích rakytníku bylo publikováno mnoho studií.  

Minerální látka Obsah minerálů [ppm] 

N 20 800 

K 7260 

P 7100 

Ca 1960 

Mg 1465 

Zn 32 

Cu 24 

Mn 22 

Fe 7 
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Jak již bylo popsáno výše, rakytník obsahuje několik bioaktivních látek, které 

vykazují antioxidační aktivitu (flavonoidy, tokoferoly, karotenoidy, kyselina 

askorbová). Tento antioxidační efekt byl prokázán například ve studii Negi a kol. [28], 

kteří zjišťovali antioxidační a antibakteriální aktivitu z různých extraktů ze semen 

rakytníků. Největší antioxidační efekt měl methanolový extrakt.    

Za léčebný efekt přípravků rakytníku na kardiovaskulární onemocnění jsou 

zodpovědné flavonoidy, které jsou známy pro své pozitivně inotropní účinky [1]. 

Rozsáhlé studie čínských a ruských vědců ukázaly, že rakytníkové flavonoidy mají 

příznivý vliv na srdeční arytmie a pomáhají udržovat dostatečný přísun krve pro srdce 

[6]. V Číně byl proveden výzkum na 128 pacientech trpících ischemickou chorobou 

srdeční. Po dobu šesti týdnů byly pacientům podávány flavonoidy z rakytníku (10 mg, 3 

krát denně), výsledkem byl pokles hladiny cholesterolu a zlepšení srdečních funkcí, také 

se snížil výskyt angín. Žádný škodlivý efekt na renální a jaterní funkce nebyl 

zaznamenán [11, 26].  

 Laboratorní studie dále potvrdily prospěšnost rakytníkového oleje v léčbě a 

prevenci žaludečních vředů, olej snižuje sekreci žaludečních kyselin a zmírňuje zánět 

[11]. Rakytníkový olej je považován za cenný prostředek používaný na léčbu popálenin 

a jiných poranění kůže. Obsahuje totiž kyselinu palmitolejovou, což je také jedna ze 

složek kůže [11]. Při aplikaci na popálené místo dochází k rychlejší obnově epitelizace 

kůže. Protizánětlivé, antimikrobiální a regenerační účinky jsou připisovány sterolům a 

alkoholům mající dlouhé řetězce. Rakytníkový extrakt má i hepatoprotektivní funkci, 

která může být vysvětlena vysokým obsahem antioxidantů. Byly také provedeny 

experimenty zabývající se protinádorovým účinkem rakytníku, ten je opět připisován 

flavonoidům [6].      

4 Rakytníkový olej 

 Rakytníkový olej je jedním z nejvýznamnějších produktů, který se získává při 

zpracování plodů rakytníku. Podle toho z jaké části plodu je olej získán se rozlišuje olej 

ze semen či z dužiny. Složení olejů získaných z různých částí plodů se liší. Olej 

z rakytníku má tmavě oranžovou až žlutou barvu a je charakteristický svojí vůní i chutí 

[29, 30]. Využití nachází v potravinářském či farmaceutickém průmyslu, ale také 

v kosmetice. Napomáhá regeneraci pokožky, proto se používá při kožních problémech, 
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jako například akné. Urychluje růst vlasů a dodává jim lesk. Jako potravní doplněk je 

užíván k doplnění nedostatku vitamínů, posílení imunity a má pozitivní vliv na řadu 

onemocnění [11].   

4.1 Výroba rakytníkového oleje 

 Dužinový olej je součástí šťávy z dužiny a izoluje se z ní pomocí centrifugační 

technologie [10]. Olej ze semen se tradičně získával lisováním za studena. Kvůli 

nízkému výnosu však lisování není vyhovující metodou pro izolaci oleje ze semen a 

častěji se používá extrakce organickými rozpouštědly jako je hexan [4]. Extrakce je 

vhodnou metodou i pro získání dužinového oleje [10]. Tento postup poskytuje větší 

výtěžky, ale nevýhodou jsou zbytky rozpouštědla, které zůstávají v oleji a negativní 

dopad na životní prostředí. Někdy se k extrakci používají jiné rostlinné oleje 

(slunečnicový, řepkový), přičemž vznikají oleje se smíšeným složením [4, 23]. Další typ 

extrakce se provádí pomocí superkritické tekutiny, nejčastěji oxidu uhličitého. 

Extrakce superkritickou tekutinou – CO2 (SFE-CO2) 

Superkritický oxid uhličitý je sloučenina, která se nachází ve stavu nad svým 

kritickým tlakem (7,38 MPa) a nad svou kritickou teplotou (31 °C). Právě díky svým 

nízkým kritickým parametrům je oxid uhličitý nejpoužívanějším rozpouštědlem SFE. 

Extrakce může probíhat při nízkých teplotách, tudíž nedochází k tepelnému rozkladu 

produktu. Oxid uhličitý je nehořlavý, levný a netoxický [31, 32]. Výhodou oproti 

extrakci organickými rozpouštědly je to, že po SFE-CO2 nezůstanou v produktu 

nežádoucí zbytky rozpouštědel. 

 Při procesu SFE-CO2 se do extrakční nádoby nejprve naplní rozdrcený materiál. 

Superkritický oxid uhličitý se následně nepřetržitě přivádí do extraktoru pomocí 

vysokotlaké pumpy stálou průtokovou rychlostí. Dochází k rozpouštění požadovaných 

látek. V superkritickém stavu má oxid uhličitý značnou rozpouštěcí schopnost, která 

může být ovlivněna změnou teploty či tlaku. Roztok následně proudí do separátoru, kde 

jsou změnou tlaku/teploty extrahované látky odděleny od rozpouštědla. Oxid uhličitý 

slouží pro další extrakční cyklus [33].   
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Obr. 4. Zjednodušené schéma extrakce s recyklovaným CO2 [33] 

4.2 Složení rakytníkového oleje 

Olej ze semen 

 Semena rakytníku obsahují běžně okolo 10 % oleje, ačkoliv v některých 

odrůdách se uvádí až 16 % [4]. Semenný olej je žlutá či lehce oranžová viskózní 

kapalina. Největší podíl tvoří dvě esenciální mastné kyseliny linolová (30 – 40 %) a α-

linolenová (20 – 35 %) [4]. Použitím několika různých extrakčních technik dospěli 

Cenkowski a kol. k výsledkům 35,3 – 36,3 % pro linolovou kyselinu a pro linolenovou 

35,9 – 38,5 % [34]. Mezi další hlavní mastné kyseliny obsažené v oleji ze semen patří 

kyselina olejová (13 – 30 %), palmitová (15 – 20 %) a vakcenová (2 – 4 %) [4]. 

Semenný olej je dobrým zdrojem vitamínu E, obsahuje 64,4 – 92,7 mg na 100 g semen 

[31] a obsahuje i vysoké množství karotenoidů a sterolů [34]. 

Olej z dužiny 

 Množství oleje v dužině plodů se liší v závislosti na původu a jiných faktorech. 

Může se pohybovat v rozmezí 2 – 14 % [4]. Obsah mastných kyselin je poněkud 

odlišný v porovnání se semenným olejem. Olej z dužiny je charakteristický vysokým 

obsahem kyseliny palmitolejové (16 – 54 %), která není v přírodě příliš obvyklá. Dále 

převažují kyselina palmitová (17 – 47 %) a olejová (2 – 35 %) [4]. Dužinový olej 

získaný metodou SFE-CO2, má pastovou konzistenci a je zbarven do tmavě oranžova. 

Důvodem tohoto zbarvení jsou karotenoidy obsažené převážně v měkkých částech 

plodu. Dužinový olej poskytuje více vitamínu E (216 mg/100 g bobulí) než olej 

semenný. 
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 Oba druhy oleje obsahují relativně velké množství nenasycených mastných 

kyselin. Lze očekávat, že hlavním mechanismem rozkladu bude oxidace, což je třeba 

brát v úvahu při posuzování doby trvanlivosti a je třeba zvolit správný obalový materiál 

na produkty s obsahem rakytníkového oleje [19].  

Tab. 3 Hlavní látky obsažené v semenném a dužinovém oleji z rakytníku 

 Látka Olej ze semen [mg/100 g] Olej z dužiny [mg/100 g] 

Vitamín E 207 171 

Vitamín K 110-230 54-59 

Karotenoidy 30-250 300-870 

Kyseliny celkem 11 38 

Steroly celkem 1094 721 

Olejový profil 

Nenasycené mastné kyseliny 87% 67% 

Nasycené mastné kyseliny 13% 33% 

 

5 Metody používané ke zjištění zastoupení biologicky 

aktivních látek v rakytníku 

 Ačkoliv se rakytník řešetlákový používá už po staletí jako zdraví prospěšná 

rostlina, teprve s aplikací moderních analytických technik se objasnilo jeho jedinečné 

složení. Tím se vysvětlily i některé jeho léčivé účinky [23]. Analýzy chemického 

složení v Hippophae rhamnoides jsou se stále rostoucím zájmem prováděny pomocí 

chromatografických metod. Tyto metody mohou být použity jak ke stanovení, tak 

k identifikaci a separaci obsažených bioaktivních látek. Mezi chromatografické metody 

lze zařadit například plynovou chromatografii a vysokoúčinnou kapalinovou 

chromatografii [5]. 

5.1 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie neboli HPLC (High-performance 

liquid chromatography/High-pressure liquid chromatography) patří do skupiny 
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separačních metod. Chromatografie je metoda založená na rozdělování látek mezi dvě 

fáze. Tyto fáze jsou označovány jako mobilní (pohyblivá) a stacionární (nepohyblivá). 

V případě HPLC je mobilní fází vždy kapalina, zatímco stacionární fází může být buď 

kapalina, nebo tuhá látka v závislosti na principu separace. U chromatografie 

s normálními fázemi, je stacionární fáze polární a mobilní fáze nepolární.  Pro separaci 

polárních látek, se používá chromatografie s obrácenými (reverzními) fázemi (RP-

HPLC), kdy je stacionární fáze nepolární a mobilní fáze polární. Instrumentace HPLC 

je náročná a obecně sestává ze zásobníku mobilní fáze, vysokotlakého čerpadla mobilní 

fáze, dávkovacího zařízení, kolony, detektoru a vyhodnocovacího zařízení [35, 36]. 

HPLC je nejpoužívanější technikou pro analýzu přírodních látek (karotenoidů, 

flavonoidů aj.). Největší výhody HPLC spočívají v její jednoduchosti, rychlosti, 

citlivosti a přesnosti [5].       

5.1.1 Stanovení flavonoidů pomocí HPLC 

Flavonoidy jsou ve středu zájmu díky svým zdraví prospěšným účinkům jako 

antioxidanty. Pro stanovení flavonoidů byla HPLC poprvé použita v roce 1976 [pp5]. 

Výhodou je současná separace a stanovení množství flavonoidů bez předchozí 

derivatizace. Vhodnou metodou pro stanovení flavonoidů je HPLC s použitím UV 

detektoru. Nevýhodou metody HPLC-UV je její nespecifičnost, kvůli které může 

docházet k interferencím s matricí vzorku. Ke zjištění flavonoidů v rostlinném vzorku 

se běžně používá UV-VIS detektor s diodovým polem. [5] 

Tento detektor použili i Zu a kol. [37] při současném stanovení pěti flavonoidů 

(katechin, rutin, quercetin, kaempferol a isorhamnetin) v rakytníku řešetlákovém. 

Předmětem zkoumání byl extrakt z rakytníkového listu. Chromatografická analýza 

probíhala na reverzních fázích pomocí kolony HiQ SIL C18V (ø 4,6 mm x 250 mm). 

Jako mobilní fáze byla použita směs methanol-acetonitril-voda (40:15:45, v/v/v) 

obsahující 1,0 % kyselinu octovou. Přídavkem kyseliny octové do mobilní fáze bylo 

dosaženo lepší separace vzorku. Před použitím byla mobilní fáze přefiltrována přes 0,45 

µm membránový filtr a odvzdušněna ultrazvukem. Průtoková rychlost byla 1,0 ml/min 

a vstřikovaný objem vzorku 10 µl. Po separaci na RP-HPLC následoval detektor 

s diodovým polem (DAD), kterým bylo stanoveno množství jednotlivých flavonoidů. 

Flavonoidy byly stanovovány při různých vlnových délkách, katechin při 279 nm, rutin 
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při 257 nm a quercetin, keampferol a isorhamnetin při 368 nm. Chromatografické píky 

jednotlivých flavonoidů byly srovnány s retenčními časy a UV spektrem jejich 

standardů. Detektor s diodovým polem je schopen sledovat více vlnových délek 

současně, čímž bylo zajištěno, že všechny složky byly stanovovány. Tato metoda 

poskytla dobré rozlišení mezi pěti flavonoidy s krátkým časem analýzy (15 min). 

V jiné studii [38] použili autoři metodu HPLC ke zkoumání a prokázání různého 

složení flavonoidů mezi plody pocházejících z odlišných poddruhů rakytníku. Celkem 

identifikovali dvanáct flavonoidů. Stacionární fází byla kolona Shim-pack VP-ODS 

(150 mm x 4,6 mm, 5 µm) s předkolonou (7,5 mm x 4,6 mm, 5 µm). Jako mobilní fáze 

byla zvolena směs acetonitrilu a 0,4% vodného roztoku kyseliny fosforečné. Byla 

použita následující gradientová eluce: 12 – 15 % acetonitrilu v 0 – 10 min, 15 – 20 % 

acetonitrilu v 10 – 30 min, 20 – 40 % acetonitrilu v 30 – 50 min a 40 – 12 % acetonitrilu 

v 50 – 60 min. Teplota kolony udržována na 30 °C při průtokové rychlosti 1,0 ml/min a 

vlnová délka na detektoru s diodovým polem byla nastavena na 360 nm. 

Rosch a kol [15] použili kolonu Fluofix 120E (250 mm × 4.6 mm, 5 µm) 

s předkolonou (10 mm × 4.6 mm) nejen k identifikaci flavonolů, fenolických kyselin a 

falvan-3-olů, ale také k identifikaci kyseliny askorbové v rakytníkové šťávě. Použili dvě 

různé mobilní fáze (viz Tab. 4). K detekci použili DAD detektor při vlnových délkách 

280 a 350 nm a detektor s elektronovým záchytem (ECD). Průtoková rychlost byla 1,0 

ml/min a vstřikovaný vzorek pro identifikaci fenolických složek měl velikost objemu 20 

µl.  

5.1.2 Stanovení vitamínu C pomocí HPLC 

Jako antioxidant působí v rakytníku rovněž vitamín C neboli kyselina askorbová. 

Plody rakytníku se vyznačují vysokým množstvím kyseliny askorbové. [15] Kallio a 

kol. [39] zjišťovali množství vitamínu C v rakytníkové šťávě. Tato šťáva byla naředěna 

Milli-Q ultračistou vodou v poměru 1:25. Do roztoku byl přidán dithiothreitol jako 

redukující činidlo, jehož výsledná koncentrace byla 1 mg/ml. Směs byla ponechána po 

dobu dvou hodin při pokojové teplotě. Poté byl roztok vzorku přefiltrován a analyzován 

pomocí HPLC s detektorem s diodovým polem. Stacionární fázi tvořila kolona 

LiChrospher 100 RP-18 (250 × 4 mm, 5 µm) a mobilní fází byl 0,5% roztok KH2PO4 

obsahující 0,1 % dithiothreitolu. Koncentrace vitamínu C v rakytníkové šťávě byla 
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stanovena při vlnové délce 254 nm. K vyhodnocení se použila metoda vnějšího 

standardu. 

5.1.3 Stanovení tokoferolů a tokotrienolů pomocí HPLC 

 Metodu HPLC použil i Kallio a kol. [17] ke stanovení množství tokoferolů a 

tokotrienolů v rakytníkovém oleji. Olej ze semen (1 g) a olej získaný z lyofilizovaných 

plodů rakytníku (1 g) byly rozpuštěny ve 3 ml hexanu. Jako vnitřní standard byl přidán 

D, L-tokol ve výsledné koncentraci 10 µl/ml. Analýza probíhala na normálních fázích 

HPLC a jako detektor byl použit detektor fluorescenční (FD). Principem 

fluorescenčního detektoru je měření emisního záření, které látka vydá po absorbování 

excitačního záření. [40] Excitační vlnová délka byla 295 nm a emisní vlnová délka 330 

nm. K analýze byla použita kolona LiChroCART 250-4, Superspher Si 60 spojena 

s předkolonou LiChroCART 4-4, Lichrospher Si 60. Velikost nástřiku byla 20 µl. 

Tokoferoly a tokotrienoly se eluovaly při 30 °C za použití směsi rozpouštědel (mobilní 

fáze), které byly naprogramovány následovně: 0 – 5 min, 92 % hexan/8 % diisopropyl 

ether; 5 – 30 min 83 % hexan/17 % diisopropyl ether; 30 – 35 min 83 % hexan/17 % 

diisopropyl ether. 

5.1.4 Stanovení organických kyselin pomocí HPLC 

 Kromě jiných bioaktivních látek, sledovali Raffo a kol [16] změny složení 

organických kyselin v rakytníkových plodech během zrání. K jejich stanovení použili 

metodu HPLC-DAD. Plody (5 g) byly nejprve extrahovány 2% kyselinou 

metafosforečnou. Po desetiminutové centrifugaci byl vzorek přefiltrován a připraven 

k analýze. Stacionární kolona (viz Tab. 4) s předkolonou ChromSep SS (10 mm x 4,6 

mm, 5µm) byla udržována na teplotě 35 °C. Organické kyseliny byly eluovány 40 mM 

KH2PO4  (pH 2,8) při průtoku 1 ml/min a detekovány při 214 nm. Množství kyselin 

bylo stanoveno z kalibračních křivek standardů.        

5.1.5 Stanovení karotenoidů pomocí HPLC 

Karoteniodní barviva byly identifikovány a kvantifikovány pomocí metody RP-

HPLC za použití UV-VIS detektoru s diodovým polem [41]. Stacionární fází byla 

kolona LiChrosorb RP 18 (250 × 4.6 mm, 5 μm) a do mobilní fáze (viz Tab. 4) byl 
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přidán 0,25% (v/v) triethylamin. Přídavek triethylaminu do mobilní fáze zajistil lepší 

separaci a zadržování karotenoidů na koloně. Tok byl udržován na 1 ml/min a byl 

zvolen následující eluční profil: 15% B v 0 – 16 min; z 15% na 62% B v 16 – 54 min; 

62% B 54 – 56 min; z 62% na 15% B 56 – 60 min; 15% B 60 – 70 min. Množství 

karotenoidů bylo měřeno DAD detektorem při vlnových délkách 450 nm a 660 nm, jako 

vnější standard sloužil lutein. Zastoupení volných karotenoidů bylo zjištěno 

z kalibračních křivek.  

Tab. 4 HPLC při zjišťování chemických látek v Hippophae rhamnoides 

*gradient: 12 – 15 % acetonitrilu v 0 – 10 min, 15 – 20 % acetonitrilu v 10 – 30 min, 20 – 40 % 

acetonitrilu v 30 – 50 min a 40 – 12 % acetonitrilu v 50 – 60 min 

**gradient: 0 % B (5 min); 0 – 25 % B ve 40 min; 25 – 80 % B ve 20 min; 80 – 100 % B v 5 min; 100 – 0 

% B v 1 min; 0 % B (15 min) 

***gradient: 0 – 5 min, 92% hexan/8% diisopropyl ether; 5 – 30 min 83% hexan/17% diisopropyl ether; 

30 – 35 min 83% hexan/17% diisopropyl ether 

****gradient: 15% B v 0 – 16 min; z 15% na 62% B v 16 – 54 min; 62% B 54 – 56 min; z 62% na 15% B 

56 – 60 min; 15% B 60 – 70 min  

 

Analyt Stacionární fáze Mobilní fáze Detektor Odkaz 

Flavonoidy 
HiQ SIL C18V (ø 4,6 

mm x 250 mm) 

methanol-acetonitril-voda (40:15:45, 

v/v/v) 
DAD [37] 

Flavonoidy 
Shim-pack VP-ODS 

(150 mm x 4,6 mm, 5 

µm) 

acetonitril-0,4% vodný roztok kyseliny 

fosforečné, gradient* 
DAD [38] 

Flavonoly, 

fenolické 

kyseliny,flavan-

3-oly, kyselina 

askorbová 

Fluofix 120E (250 mm 

× 4,6 mm, 5 µm)  

(A) voda-kyselina fosforečná (99,5:0,5) 

(B) acetonitril-voda-kyselina fosforečná 

(50:49,5:0,5), gradient** 

DAD, 

ECD 
[15] 

Kyselina 

askorbová 
LiChrospher 100 RP-

18 (250 × 4 mm, 5 µm) 

0,5% roztok KH2PO4 s 0,1 % 

dithiothreitolem 
DAD [39] 

Tokoferoly 
LiChroCART 250-4, 

Superspher Si 60 
hexan-diisopropyl ether, gradient *** FD [17] 

Organické 

kyseliny 

Inertsil 5 ODS-2 

(ChromSep Varian) 

(250 mm x 4,6 mm, 

5µm ) 

40 mM  KH2PO4 (pH 2,8) DAD [16] 

Karotenoidy 
LiChrosorb RP 18 (250 

× 4.6 mm, 5 μm) 

(A) acetonitril-voda (9:1 v/v); (B) ethyl 

acetát, gradient **** 
DAD [41] 
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5.2 Plynová chromatografie 

 Plynová chromatografie je stejně jako předchozí metoda metodou separační. 

Mobilní fází je v tomto případě tzv. nosný plyn a bývá jím nejčastěji N2, H2, He, Ar. 

Jako stacionární fáze může být použita kapalina nebo tuhá látka [35]. Vzorek se dávkuje 

mikrostříkačkou do proudu nosného plynu. Aby mohl být vzorek unášen kolonou, musí 

být přeměněn na plyn. V plynové chromatografii se používají kolony náplňové nebo 

kapilární. V koloně dochází k separaci a následuje detekce jednotlivých analytů [36]. 

Tato metoda je jednou z nejefektivnějších pro separaci směsí těkavých látek [5]. 

 Identifikace je založena na přímém porovnání retenčních časů se standardy nebo 

na přesné znalosti retenčních indexů tzv. Kovatsových indexů. Pouhá identifikace 

pomocí Kovatsových indexů však nemusí být vždy dostatečná. Proto se v dnešní době 

stále častěji používá kombinace plynové chromatografie s hmotnostním spektrometrem 

(GC-MS) [5].    

5.2.1 Stanovení mastných kyselin pomocí GC 

 Plynová chromatografie se ke stanovení mastných kyselin používá už více než 

půl století. Separace jednotlivých těkavých mastných kyselin byla v roce 1952 poprvé 

popsána v práci Jamese a Martina [5, 42].  

 Yang a Kallio [43] ve své práci zjišťovali složení mastných kyselin lipidů 

obsažených v plodech rakytníku řešetlákového. Celkové olejové, triacylglycerolové a 

glycerolfosfolipidové frakce byly nejprve transesterifikovány na methylestery mastných 

kyselin (angl. zkr. FAME) pomocí methoxidu sodného [44]. Plynový chromatogram byl 

vybaven plamenově ionizačním detektorem (FID). Yang a Kallio použili křemennou 

kolonu NB-351 (25 m x 0,32 mm, df 0,2 µm). Nosným plynem bylo helium a průtok byl 

nastaven na 1,7 ml/min. Teplotní program byl nejprve nastaven na 120 °C a po uplynutí 

doby 2 min byl postupně zvyšován na 230 °C rychlostí 3 °C/min. Teplota injektoru byla 

nastavena od 170 °C do 250 °C a teplota detektoru byla 270 °C. Identifikace mastných 

kyselin byla provedena srovnáním se standardní směsí známého složení. [43] Stejná 

metoda byla popsána i v jiné práci Yanga a Kallia [17], kde stanovovali množství 

triacylglycerolů a glycerolfosfolipidů v plodech a semenech dvou různých poddruhů 

rakytníku. Množství mastných kyselin bylo stanoveno porovnáním jednotlivých píků 

jejich methylesterů s methyl nondekanoátem. 
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 Složením mastných kyselin v rakytníku se zabýval i Cakir [45], který k analýze 

použil GC-FID a GC-MS a identifikoval patnáct různých mastných kyselin. Extrakt 

lipidů byl získán ze sušených plodů. Mastné kyseliny byly transesterifikovány 

fluoridem boritým v metanolu po dobu 30 min při 80 °C. Vniklé methylestery mastných 

kyselin byly rozpuštěny v n-hexanu a analyzovány pomocí GC. GC s plamenově 

ionizačním detektorem obsahoval SE-52 křemennou kapilární kolonu (25 m x 0,32 mm, 

df 0,15 µm). Teplota v přístroji byla po dobu 5 min udržena na teplotě 60 °C a poté 

vystoupala z 60 na 220 °C rychlostí 5 °C/min. Nosným plynem byl dusík s rychlostí 

toku 1,5 ml/min. Injektor a detektor měly teplotu 250 °C. Dělící objem byl 1:20 a objem 

vstřikovaného vzorku 0,5 µl. Hmotnostní spektrometr připojený k plynovému 

chromatografu byl vybaven DB-1 křemennou kapilární kolonou (30 m x 0,53 mm, df 

0,25 µm). Teplota injektoru byla nastavena na 250 °C a dělící poměr 1:40, velikost 

vstřikovaného vzorku byla 0,5 µl. Jako nosný plyn byl použit dusík s rychlostí toku 5 

ml/min. Methylestery mastných kyselin byly určeny pomocí retenčních časů srovnáním 

se standarty.  

5.2.2 Stanovení sterolů pomocí GC 

 Li a kol. [23] ve své práci zjišťovali složení sterolů v semenném rakytníkovém 

oleji. Před analýzou byla připravena nezmýdelnitelná frakce oleje, z níž byly získány 

trimethylsilylové (TMS) etherové deriváty sterolů.  K 15 – 30 mg nezmýdelnitelné 

frakce oleje bylo přidáno 100 µl Tri-Sil činidla. Po rozpuštění sterolů byly zkumavky 

zahřány na 60 °C po dobu 30 – 60 min. Nadbytek činidla a rozpouštědla byly 

odstraněny pod proudem dusíku a zbylá část rozpuštěna ve 2 ml hexanu [46]. K analýze 

TMS etherových derivátů sterolů byla použita B-5 křemenná kapilární kolona 

(60 m × 0,32 mm, 0,25 μm) s FID detektorem. Teplota přístroje byla 275 °C, injektoru 

280 °C a teplota detektoru 300 °C. Nosným plynem bylo helium, dělící poměr 

odpovídal 1:15 a rychlost průtoku byla nastavena na 1 ml/min. Část vzorku byla 

analyzována pomocí GC-MS [23].     

5.3 Kapilární elektroforéza 

 Kapilární elektroforéza (CE) je oproti chromatografickým metodám HPLC a GC 

novější separační technikou. Jednou ze základních technik CE je kapilární zónová 

elektroforéza (CZE) [5]. Při CZE se ionty rozdělují na základě jejich různých 
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elektroforetických pohyblivostí [35]. Kapilární elektroforéza je vhodnou technikou pro 

stanovení látek v biologických vzorcích. Největšími výhodami CE jsou její rychlost a 

vysoké rozlišení separace se vzorky o objemech v řádech nanolitrů [5]. 

5.3.1 Stanovení flavonoidů pomocí CE 

 Yue a kol. [47] vyvinuli metodu kapilární zónové elektroforézy pro rychlé 

stanovení tří flavonoidů (quercetin, keampferol a isorhamnetin) v rakytníku 

řešetlákovém. Jako vzorek použili methanolový extrakt sušených rakytníkových plodů. 

Napětí bylo udržováno na konstantní hodnotě 15 kV a kapilára měla teplotu 25 °C. Pro 

Flavonoidy byly stanoveny pomocí UV detektoru při vlnové délce 270 nm. Separační 

křemenná kapilára měla celkovou délku 35 cm a efektivní délku 30 cm. V této metodě 

byl použit dimethyl-β-cyklodextrin (5 mg/ml) jako modifikátor elektroosmotického 

toku. Obsah tří flavonoidů v rakytníku byl úspěšně stanoven za 4,5 min.   

  CE s UV detektorem byla použita k separaci polyfenolických složek, tedy i 

flavonoidů. Separace probíhala při napětí 18 kV a vlnové délce 240 nm v kapiláře o 

rozměrech 75 cm (5 cm detektor) x 50 µm. Před použitím byla kapilára propláchnuta 

desetinásobkem objemu kapiláry všemi následujícími roztoky: 1M hydroxid sodný, 

voda, methanol a separační médium [48]. 
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6 Experimentální část 

6.1 Materiál 

Rakytníkové oleje: 

(1)  XААН ЖИМС ЧАЦАРГАНЫ ТОС, МОНОС (Rakytníkový olej) 

 100 ml, šarže: 070810, datum spotřeby: 08/2010 

 

(2) TOC 100 % ЧАЦАРГАНA, UFC (100% Rakytníkový olej) 

 100 g, šarže: 08704291 

 

(3) Rakytníkový olej, Topvet Brno 

 100 ml šarže: 04-006-3108, datum spotřeby: 08/2007 

 

(4) Rakytníkový olej, bioaktiv, Tenvit 

 250 ml, datum spotřeby: 04/2009 

 

Chemikálie: 

Aceton, p.a., Lachner (ČR) – k čištění spektrofotometru NanoVue Plus 

Isopropylalkohol, p.a., Lachner (ČR) – k čistění spektrofotometru NanoVue Plus a k 

ředění oleje 

Přístroj: 

Spektrofotometr NanoVue Plus, GE Healthcare, USA - měřeno v rozmezí vlnových 

délek 340 – 800 nm při optické dráze 0,2 mm 
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6.2 Metoda CIELab 

Metoda CIELab je často používána pro hodnocení barev. Byla definována 

Mezinárodní komisí pro osvětlování (z fr. Commission Internationale de l’Eclairage, 

CIE) roku 1976. Popisuje všechny barvy viditelné pro lidské oko pomocí tří 

kolorimetrických souřadnic L, a*, b*. Osa L vyjadřuje jas, neboli jak je barva světlá. 

Jestliže se hodnota L = 0, potom je vzorek černý. Pokud je hodnota L = 100, látka je 

bezbarvá. Souřadnice a* a b* popisují barevný odstín. Osa a* charakterizuje červeno-

zelené odstíny. Je-li a* > 0, barva sledované látky je červená, když je a* < 0 barva 

vzorku je zelená. Osa b* obdobně charakterizuje žluto-modré zabarvení. Pokud je b* > 

0, barva je žlutá, a jako modrý se bude jevit vzorek, jehož hodnota osy b* je < 0. [49, 

50]     

  

 

 

 

 

Obr. 5 Kolorimetrické souřadnice L, a*, b* [51, 52] 

 Kolorimetrické souřadnice byly získány pomocí programu Spectral Calculator 

[53]. Do tohoto programu byly dosazeny naměřené transmitance jednotlivých 

rakytníkových olejů v rozmezí vlnových délek 340 – 800 nm.  

 

6.3 Výsledky 

Porovnání barevnosti rakytníkových olejů 

Zkoumanými vzorky byly čtyři druhy rakytníkového oleje. Dva pocházely od 

českých výrobců a zbylé dva byly mongolského původu. U mongolského oleje (2) TOC 

100 % ЧАЦАРГАНA nebylo možné změřit absorbanci ani při délce optické dráhy 0,2 

mm. Proto musel být vzorek před měřením naředěn isopropylalkoholem a to v poměru 

1:4. Na následujícím obrázku jsou znázorněny absorbance rakytníkových olejů.   
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Obr. 6 Porovnání absorbancí jednotlivých rakytníkových olejů 

Z Obrázku 6 je patrné, že rakytníkové oleje z Mongolska (1 a 2) pohlcují více 

světla a jsou tedy i tmavší než české rakytníkové oleje. To je v souhlasu i s vlastním 

subjektivním pozorováním. Důvodem by mohlo být naředění českých olejů. Všechny 

oleje vykazují největší absorbanci ve vlnové délce okolo 450 – 460 nm, což odpovídá 

žluté až oranžové doplňkové barvě na barevném spektru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Absorpční spektrum po normalizaci na maximální absorbanci 
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Obrázek 7 zobrazuje upravené absorpční spektrum, kde jsou absorbance 

normalizovány na maximální získané hodnoty. Z grafu, ale i z naměřených dat je 

patrné, že absorpční maxima pro mongolské a české vzorky olejů nejsou totožné. 

Zatímco české vzorky mají absorpční maximum ve vlnové délce 460 nm, absorpční 

maxima vzorků z Mongolska byla naměřena při kratších vlnových délkách. To 

naznačuje, že kromě toho, že jsou české vzorky ve srovnání s mongolskými zředěnější, 

nejsou zřejmě plně autentické z hlediska zabarvení. Příčinou by mohlo být přibarvení 

olejů jinými karoteny. Při vzájemném porovnání obou mongolských vzorků je možné si 

všimnout, že vzorek (1) má relativně vyšší absorbanci v krátkovlnné oblasti. To by 

mohlo signalizovat nějakou příměs absorbující v UV oblasti spektra, nebo by se mohlo 

jednat o projev rozptylu světla na některých částicích.  

Tab. 5 Vypočítané hodnoty L, a*, b* rakytníkových olejů 

Rakytníkový olej L a* b* 

(1) MOHOC 87,22 5,38 95,91 

(2) UFC 1:4 89,08 4,17 89,09 

(3) Topvet 97,05 -0,20 10,27 

(4) Tenvit 94,47 1,04 11,75 

 

 
V Tabulce 5 jsou uvedeny vypočítané hodnoty L, a*, b* charakterizující 

barevnost vzorků. Hodnoty L číselně vyjadřují slabší zabarvení rakytníkových olejů od 

výrobců Topvet a Tenvit, než olejů z Mongolska. Tyto výsledky se shodují s poznatky 

získaných z absorpčních spekter. Nejtmavším olejem byl vzorek č. (2), který i po 

naředění isopropylalkoholem vykazoval nižší jasnost než vzorky (3) a (4). Z těchto 

českých vzorků byl o něco světlejší olej z rakytníku prodávaný pod značkou Topvet (3). 

Barevný odstín vyjadřují parametry  a* a b*. Kladné hodnoty b* odkazují na žluté 

zabarvení, přičemž u mongolských olejů je hodnota b* výrazně vyšší a tím i barva 

intenzivnější než je tomu u českých vzorků. Hodnoty a* jsou pro většinu zkoumaných 

olejů kladné, avšak ne příliš vysoké. Výsledná barva olejů je tedy s přihlédnutím 

k oběma souřadnicím žlutá až světle oranžová.    
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6.4 Diskuze 

Experimentální část se zabývala porovnáním barev čtyř vzorků rakytníkového 

oleje. Již na první pohled se oleje pocházející z Mongolska jevily tmavší, než české 

rakytníkové oleje. Toto pozorování potvrdily i výsledky měření absorbancí ve viditelné 

oblasti spektra. Zatímco maximální absorbance českých olejů (3) a (4) byly 0,120 a 

0,160 (obě hodnoty byly naměřeny při λ = 460 nm), v olejích od mongolských výrobců 

MOHOC (1) a UFC (2) dosahovaly několikanásobně vyšších hodnot a to 1,438 

(naměřeno při λ = 457 nm) a 1,229 (naměřeno při λ = 451 nm). Tento výrazný rozdíl 

může být způsoben rozdílnou koncentrací biologicky aktivních látek, které jsou v oleji 

obsažené, zejména karotenoidů, které mají největší vliv na výslednou barvu plodů a 

tedy i olejů z nich vyrobených. Vzhledem k posunu vlnových délek absorpčních maxim 

vzorků se naředění jiným olejem (např. řepkovým či slunečnicovým) zdá být méně 

pravděpodobné. Vliv na obsah barviv by mohla mít použitá metoda extrakce. Zvolením 

různých extrakčních metod, by se mohla extrahovat jiná barviva. Dalším již více 

pravděpodobným odůvodněním odlišných odstínů mezi českými a mongolskými 

vzorky, je použití různých kultivarů rakytníku při výrobě olejů. Rozdíly ve složení 

karotenoidů mezi různými kultivary dokazují některé studie [16, 41]. Oleje mohly být 

vyrobeny z jiných částí rakytníkových plodů. V neposlední řadě by důvodem mohl být 

přídavek karotenů jiného původu, které vykazují jiné absorpční maximum a mohou 

způsobovat rozdíly v zabarvení. Rozhodnout mezi těmito hypotézami by mohly další 

analýzy vzorků. 

Pomocí Spectral Calculatoru byly zjištěny charakteristické kolorimetrické 

souřadnice L, a*, b*. Z vypočtené hodnoty L lze soudit, že všechny čtyři rakytníkové 

oleje jsou spíše světlé barvy. Nejnižší hodnota L (87,22) byla naměřena u mongolského 

vzorku MOHOC, přičemž maximálně může dosáhnout hodnoty 100. Obrázek 5 

ukazuje, že čím vyšší je hodnota některé ze souřadnic a* nebo b*, ať už v kladném či v 

záporném směru, tím je daná barva výraznější. Vysoké hodnoty b* u vzorků (1) a (2) 

opět potvrzují zřetelnější zabarvení mongolských rakytníkových olejů. Kromě oleje od 

výrobce Topvet (3), měly vzorky rovněž kladné hodnoty souřadnice a*, která značí 

červené zabarvení. Tyto hodnoty však byly v porovnání s hodnotami osy b* mnohem 

nižší. U rakytníkového oleje Topvet sice vyšla hodnota a* záporně, ovšem pouze -0,20, 

tudíž na výslednou barvu nemá tato souřadnice významný vliv.        
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7 Závěr 

 

 Tématem této bakalářské práce byl rakytník řešetlákový a nejčastější metody 

používané při zjišťování zastoupení biologicky aktivních látek v této rostlině. 

V teoretické části jsou popsány vlastnosti rakytníku řešetlákového a jednotlivé 

bioaktivní látky, které se v rakytníku nacházejí. Mezi ně patří zejména kyselina 

askorbová, flavonoidy či esenciální mastné kyseliny a další. Jelikož se poslední dobou 

zvyšuje zájem o produkty získané z tohoto keře, je třeba rovněž prohlubovat znalosti o 

jeho složení. K tomuto účelu se využívá různých analytických metod, z nichž nejčastěji 

používané jsou popsány v jiné kapitole teoretické části. Ke stanovení biologicky 

aktivních látek v rakytníku řešetlákovém se nejhojněji využívá vysokoúčinná 

kapalinová chromatografie. Pro stanovení mastných kyselin se jako vhodná metoda 

osvědčila plynová chromatografie. Kapilární elektroforéza, u které je potřeba pouze 

malé množství vzorku, se využívá při stanovování flavonoidů. 

 Experimentální část byla věnována porovnání zabarvení čtyř druhů 

rakytníkových olejů od různých výrobců. Rozdíly v barvě mongolských a českých 

rakytníků byly výrazné. Pro přesnější určení důvodu tohoto rozdílu by bylo třeba 

materiál dále analyzovat. K tomu by mohla být využita některá ze zmíněných 

analytických metod.            
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