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1. Úvod a cíl práce 

 

Těžké kovy jsou významnými polutanty životního prostředí. Jejich toxicita je 

rostoucím problémem z hlediska ekologického, evolučního, nutričního i 

environmentálního. I když je pojem „těžké kovy“ často zpochybňován jako historický, 

špatně definovaný a zavádějící – v různých zdrojích se liší i nejnižší specifická hmotnost 

pro zařazení (3,5 – 7 g/cm3) a mnohdy se do této skupiny zahrnují i metaloidy (As, Si) a 

nekovy, jako „pracovní“ vymezení širší skupiny polutantů se dosud hojně využívá.  

Přes znalost kritických hlasů [1] používá také např. britský Air Pollution Information 

System k definici této skupiny kovů a metaloidů předpoklad specifické hmotnosti větší 

než 4 g/cm3 [2].  

I současná Evropská Unie (EU) tvoří svou legislativu na základě doporučení 

Referenční laboratoře EU pro těžké kovy v potravinách a krmivech [3].  

Společnou charakteristikou takto definovaných „těžkých kovů“ je velká 

pravděpodobnost negativních projevů v organismech i v životním prostředí: 

toxicita – mnohdy i při stopových množstvích, persistence – mohou se vyskytovat 

v různých sloučeninách a formách, ale z prostředí nezmizí, a bioakumulace.  

V posledních letech dochází k velkému nárůstu těžkých kovů v biosféře a v důsledku 

toho i v živých organismech včetně rostlin. Velký podíl na tom má člověk.  

Hlavními zdroji těžkých kovů je těžba a zpracování rud, spalování fosilních paliv, 

průmysl a zemědělství, spalovny odpadů, automobilová doprava. Přirozeně se těžké kovy 

vyskytují v atmosféře díky procesům jako je zvětrávání hornin, sopečné erupce, lesní 

požáry atd. 

Těžké kovy zatěžují ovzduší, vodu, půdu, kumulují se v živých organismech a 

rostlinách, ovlivňují jejich růst, vývoj a přežívání organismů, dostávají se do potravního 

řetězce a negativně ovlivňují lidské zdraví. Aktuálně řešeným problémem v mnoha 

zemích světa je dekontaminace znečištěných míst. Jednou z možných metod se stává 

fytoremediace neboli odstranění xenobiotik z prostředí pomocí rostlin. Při fytoremediaci 

se mohou uplatnit jen ty rostliny, které jsou schopné přežívat v kontaminovaném 

prostředí, kumulovat cizorodé látky a následně některé kovy převést na méně škodlivé 

sloučeniny [4]. 

Mechanismus škodlivého působení těžkých kovů v živých organismech je často 

spojován s vyvoláním oxidačního stresu a s jeho následky [5, 6]. Existuje však také řada 
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cest, kterými se organismy oxidačnímu stresu brání. U rostlin je široce rozšířena produkce 

látek řazených do skupiny antioxidantů. Zahrnují systémy enzymové 

(superoxiddismutasa, peroxidasa, katalasa atd.) a látky s antioxidační aktivitou 

(polyfenoly atd.). Rostliny s vyšším obsahem těchto látek často nacházejí své uplatnění 

ve farmacii i ve zdravé výživě. Bylo prokázáno, že mohou eliminovat negativní účinky 

oxidačního stresu i u lidí a bránit tak například některým typům kardiovaskulárního 

onemocnění, revmatické artritidy, rakoviny a dalších [5]. Mnoho těchto rostlinných 

antioxidantů jsou z chemického hlediska polyfenoly [7]. 

Je pravděpodobné a bylo pozorováno, že produkce antioxidantů v rostlině souvisí 

s úrovní oxidačního stresu, kterému je vystavena [8]. 

Pro zjištění korelace produkce antioxidantů s obsahem těžkých kovů v rostlinách je 

vhodné zaměřit se na rostlinu považovanou za účinný zdroj polyfenolů 

(např. anthokyanů) a zjistit závislost jejich produkce na příjmu těžkých kovů z prostředí 

do rostlinných pletiv. 

I přesto že je v Českém lékopise u drog požadováno stanovení kovů kadmia, olova a 

rtuti, tato práce je zaměřena převážně na mangan a měď. V dnešní době v důsledku 

snižování obsahu olova v benzinu klesá zatížení olovem v životním prostředí a roste 

obsah manganu používaného jako náhrada olova v pohonných hmotách. Mangan se stal 

v mnoha oblastech významným polutantem. Dosud byla těmto nebezpečným 

„moderním“ kontaminantům věnována malá pozornost, současný lékopis se jim 

nevěnuje, proto je tato práce zaměřena právě na ně. 

Cílem této práce je možná korelace obsahu těžkých kovů s produkcí anthokyanů 

v plodech bezu černého z různého prostředí. Dále také posoudit, zda může docházet ke 

kumulaci těžkých kovů v rostlině či nikoliv, vyvodit závěr pro sběr a použití bezu černého 

v prostředí zatíženém těžkými kovy [9, 10, 11]. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST  

 

2.1 Oxidační stres 

 

Oxidační stres je obecně výsledkem nerovnováhy mezi vznikem a odstraňováním 

volných radikálů. Je to proces, který je charakterizován zvýšenou produkcí aktivních 

forem kyslíku a dusíku (RONS) (viz tab. 1) [6, 12]. 

 

Tab. 1 - Přehled volných radikálů a neradikálových sloučenin [6] 

VOLNÉ RADIKÁLY NERADIKÁLOVÉ SLOUČENINY 

1) Reaktivní formy kyslíku (ROS) 

hydroxylový radikál HO· peroxid vodíku H2O2 

superoxid anion radikál O2¯· chlornan ClO¯ 

peroxylový radikál ROO· kyselina chlorná HOCl 

alkoxylový radikál RO· ozon O3 

hydroperoxylový radikál HO2· singletový kyslík 1O2 

2) Reaktivní formy dusíku (RNS) 

oxid dusnatý NO· peroxynitrit OONO¯ 

oxid dusičitý NO2· alkylperoxynitrit ROONO¯ 

 nitrosyl NO+ 

 kyselina dusitá HNO2 

 

 

Oxidační stres může být vyvolán působením řady tzv. stresových faktorů, které 

mohou vést nejen k nevratnému poškození rostliny, ale i k jejímu úhynu. Na rostliny 

působí různé stresory. Mohou být povahy biotické (stárnutí, napadení patogenem) nebo 

abiotické (intenzivní světlo, extrémní teploty, sucho, vlhkost, těžké kovy a jiné polutanty 

atd.) [6]. 

Aktivní formy kyslíku vznikají také jako nevyhnutelné meziprodukty normálního 

metabolismu rostliny (např. v průběhu fotosyntézy a dýchání). Jejich fyziologickou 
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funkcí je likvidace patogenů, fungují jako signální molekuly při aktivaci stresové reakce 

nebo se uplatňují v procesu buněčné smrti. Za patofyziologických podmínek však mohou 

tyto vysoce reaktivní molekuly vznikat ve zvýšené míře. Zvýšená tvorba volných radikálů 

může představovat pro buňku hrozbu vzhledem ke zvýšené pravděpodobnosti destrukce 

lipidů, nukleových kyselin a proteinů [6, 13, 14]. 

 

2.2 Mechanismy odolnosti rostlin 

 

Rostlina má omezené prostředky, jak se bránit před působením stresových faktorů. 

Obrana je založena na syntéze sloučenin, které mají za úkol eliminovat tyto stresory. Mezi 

obranné systémy rostliny patří adaptační mechanismus, který má pasivní a dlouhodobý 

charakter, a jehož podstatou je tvorba mechanické bariéry (ztluštění kutikuly, zvýšení 

nepropustnosti buněčné stěny, zásoby živin a vody atd.). Dalším způsobem je aktivní 

obrana v podobě spuštění tzv. stresové reakce. Lze ji rozdělit do 4 fází: 

1. poplachová – počátek působení stresoru, dochází k narušení buněčných 

struktur a funkcí 

2. obnovovací – pokud stresor nepůsobí v letální dávce, jsou zahájeny 

kompenzační mechanismy  

3.  rezistence – zvyšuje se odolnost rostliny 

4.  vyčerpání – vlivem dlouhodobého a intenzivního působení stresového faktoru 

dochází k vyčerpání veškerých kompenzačních schopností rostliny. 

 

 To, jaký bude mít stresová reakce průběh, závisí na množství, intenzitě, délce 

působení stresoru, ale také na rostlině samotné (vývojová fáze, vitalita, genetické 

dispozice a další) [6, 15]. 

 

2.3 Antioxidační obranné mechanismy a látky 

 

Ochranu rostliny před volnými radikály zabezpečují velmi účinné antioxidační 

obranné mechanismy, které jsou lokalizovány v různých buněčných strukturách. Zahrnují 

systémy enzymové (superoxiddismutasa, peroxidasa, katalasa) a látky s antioxidační 

aktivitou (kyselina askorbová, β-karoten, redukovaný glutathion, α-tokoferol, 
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polyfenoly). Kapacita těchto antioxidačních systémů je značně ovlivněna působením 

stresoru, rostlinným druhem, věkem a vývojovým stádiem rostliny. 

Antioxidanty syntetizované a využívané rostlinami jako ochrana před oxidačním 

stresem mohou hrát podobnou roli i v lidském organismu a jsou základem účinnosti 

mnoha druhů léčivých rostlin. Je důležité studovat faktory ovlivňující syntézu 

antioxidantů v rostlinách, protože mohou významně modifikovat kvalitu rostlinných drog 

[6, 12]. 

 

2.3.1 Látky s antioxidační aktivitou 

 

Kyselina askorbová (vitamin C) 

 

Nachází se v subcelulárních strukturách rostliny (apoplast, cytosol, chloroplasty, 

mitochondrie). Syntéza probíhá v mitochondriích a odtud je vitamin C transportován do 

ostatních buněčných kompartmentů. Za normálních okolností se vyskytuje v redukované 

formě. Askorbát ovlivňuje řadu fyziologických procesů včetně regulace růstu, 

diferenciace a metabolismu rostliny. Jeho základní úlohou je redukovat peroxid vodíku 

na vodu a eliminovat další toxické sloučeniny kyslíku. Neuplatňuje se však 

v membránách, ale ve vodné fázi buněčného prostředí. 

Vitamin C je nezbytný pro člověka, při nedostatku způsobuje onemocnění 

(kurděje) [6, 16, 17]. 

 

Karotenoidy 

 

Jsou lokalizovány v chloroplastech, kde jsou integrovány do membrány a vytváří 

protein-pigmentové komplexy. Jsou schopny rychle „zhášet“ singletový kyslík, přičemž 

vzniká excitovaný tripletový stav, který se velmi snadno navrací do základního stavu za 

uvolnění tepla. Chrání rostlinu před fotooxidací slunečním světlem.  

Výzkum a využití antioxidačních účinků pro člověka se spíše soustředí na β-karoten, 

jehož význam je větší než u α- a γ-karotenu. U β-karotenu byl prokázán inhibiční vliv na 

peroxidaci lipidů.  

Některé studie ukazují, že karotenoidy významně snižují riziko rakoviny plic, 

prostaty, chrání před oftalmologickými a srdečními chorobami, zvyšují celkovou 
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imunitu. Mezi možné projevy nedostatku karotenoidů patří suchá, drsná a předčasně 

stárnoucí kůže, kožní problémy, suché sliznice očí a dutiny ústní, poškození zraku, 

zvýšená náchylnost k infekcím. Tento nedostatek lze kompenzovat buď užíváním 

potravinových doplňků, nebo zvýšenou konzumací stravy bohaté na karotenoidy. Často 

jsou karotenoidy součástí opalovací kosmetiky [17, 18, 19]. 

 

Redukovaný glutathion (GSH) 

 

Redukovaný glutathion je u rostlin přítomen v cytosolu, chloroplastech, 

mitochondriích a některých dalších strukturách. Mezi jeho významné funkce patří 

schopnost regenerovat askorbát v askorbát-glutathionovém cyklu, zamezuje oxidaci 

thiolových skupin enzymů, která způsobuje jejich inaktivaci, zabraňuje peroxidaci lipidů 

likvidací lipidových alkylů nebo lipoxylových radikálů. Podílí se na odstranění peroxidu 

vodíku a dalších ROS.  

U člověka je obsažen ve většině buněk (buněčné jádro, mitochondrie, peroxisomy). 

Má podobnou funkci jako v rostlinách. Redukovaný glutathion je využíván také 

v potravních doplňcích, které jsou určeny především k ochraně organismu před 

oxidačním stresem, škodlivými látkami a k posílení imunity [6, 17]. 

 

α-Tokoferol 

 

α-tokoferol patří mezi významné antioxidanty. Je produkován výhradně organismy, 

které jsou schopné fotosyntézy. Existují celkem čtyři tokoferolové isomery (α-, β-, γ- a 

δ-). α-tokoferol je nejvíce zastoupená forma s nejvyšší biologickou aktivitou a je 

kumulován zejména v listech. β-tokoferol se nachází spíše v semenech rostliny. γ- a δ-

tokoferoly jsou obecně zastoupeny v menší míře než předchozí dva isomery. α-tokoferol 

je součástí buněčných membrán, kde působí jako první obrana před poškozením volnými 

radikály, zvláště singletovým kyslíkem.  

Antioxidační princip tokoferolů spočívá v přerušení řetězové reakce volných 

radikálů díky schopnosti transponovat vodíkový atom z α-tokoferolu na volný peroxylový 

radikál peroxidované polynenasycené mastné kyseliny za vzniku oxidovaného 

tokoferolového radikálu. Oxidovaný tokoferolový radikál se může regenerovat za pomoci 

askorbátu, redukovaného glutathionu nebo dalšího peroxylového radikálu. Mezi další 
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funkce α-tokoferolu v membráně např. patří modulace membránové fluidity (podobně 

jako u cholesterolu) a ovlivnění její propustnosti pro malé molekuly. 

V lidském těle hraje α-tokoferol jako vitamin skupiny E významnou antioxidační 

roli. Uplatňuje se v prevenci proti ateroskleróze, snižuje účinky LDL cholestrerolu. 

Hlavními zdroji jsou rostlinné oleje, maso, mléko, ořechová jádra a semena (např. 

slunečnice), listová zelenina (např. špenát). Při nedostatku vitaminu E dochází 

k poruchám trávení a vstřebávání tuků z trávicího traktu [6, 17]. 

 

Polyfenoly 

 

Polyfenoly jsou jedny z nejrozšířenějších chemických látek v rostlinné říši. 

Obecně tyto biologicky významné sekundární metabolity chrání rostlinu v podmínkách 

stresu (např. infekce, poranění, škůdci, ultrafialovému záření, přítomnost těžkých kovů v 

prostředí). Určitou mírou se podílí na senzorických (chuť, vůně a barvy) vlastnostech 

květů či plodů. V rostlinné tkáni se nacházejí nerovnoměrně rozmístěné v buněčných i 

subcelulárních prostorech.  

Polyfenoly jsou běžnou součástí lidské potravy. Podle současných poznatků je 

celkový přísun polyfenolů v lidské stravě tvořen ze dvou třetin flavonoidy, z jedné třetiny 

fenolovými kyselinami a ostatními polyfenoly [20]. Ve velké míře se vyskytují zejména 

v ovoci, zelenině a nápojích (např. víno, čaj, káva, ovocné džusy). V současnosti jsou tyto 

přírodní látky předmětem studia nejen pro jejich antioxidační, ale také protirakovinné a 

protizánětlivé účinky. 

Nejvíce zastoupenými rostlinnými polyfenoly jsou fenolové kyseliny, flavonoidy, 

lignany a stilbeny. Dvě první skupiny jsou popsány podrobněji [21, 20, 22]. 

 

FENOLOVÉ KYSELINY 

 

Na základě chemické struktury se fenolové kyseliny dělí na deriváty kyseliny 

benzoové (např. kyselina gallová) (obr. 1) a deriváty kyseliny skořicové (např. kyseliny 

kumarová, kávová, ferulová) (obr. 2) [22]. 
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R = OH - kyselina gallová  

Obr. 1 -  Deriváty kyseliny benzoové [22] 

 

 

 

 

např. R1 = H, R2 = OH, R3 = H – kyselina kumarová;  

R1 = OH, R2 = OH, R3 = H – kyselina kávová; 

R1 = OH, R2 = OCH3, R
3 = H – kyselina ferulová 

Obr. 2 - Deriváty kyseliny skořicové [22] 

 

Deriváty kyseliny benzoové se v rostlinách vyskytují zřídka. Nejvíce jsou 

obsaženy v ovoci (např. jablka) a některých druzích zeleniny (např. černá ředkev, cibule). 

U těchto látek byly publikovány antioxidační, protizánětlivé, protinádorové a 

hypolipidemické účinky. Deriváty kyseliny skořicové se vyskytují častěji. Nejvyšší 

koncentrace těchto derivátů se vyskytují v ovoci (např. jablka, borůvky, třešně). 

Z biologických účinků je znám protinádorový a imunosupresivní účinek, snižují riziko 

kardiovaskulárních chorob [22, 23, 24]. 

 

FLAVONOIDY 

 

Základní strukturou flavonoidů je flavan (obr. 3).  
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Obr. 3 - Flavan [22] 

 

Bylo již identifikováno více než 6000 různých flavonoidů a toto číslo stále není 

konečné. Dělí se do několika skupin: flavonoly, flavony, flavanony, flavanoly, 

anthokyany a isoflavony. Obecně flavonoidy a zejména anthokyany přispívají 

k zabarvení plodů, květů, propůjčují jim širokou paletu barevných odstínů a lákají tak 

opylovače. Dále flavonoidy poskytují ochranu rostlině před jinými organismy. Mohou 

působit jako chemické repelenty či chránit rostlinu před účinky UV záření.  

Flavonoidy jsou jednou z nejstudovanějších skupin polyfenolů pro možné 

pozitivní účinky na lidské zdraví. Řada vědeckých studií naznačuje antioxidační, 

antivirové, antikarcinogenní, protizánětlivé, ale také antitrombotické či hepatoprotektivní 

účinky flavonoidů [21, 22, 25]. 

 

2.3.2 Antioxidační působení enzymů 

 

Superoxiddismutasa (SOD)  

(EC 1.15.1.1) 

 

SOD patří mezi tzv. metaloenzymy, kde v aktivním centru enzymu se nachází kov. 

Rozeznáváme tři isoenymy SOD lišící se kovovým kofaktorem, tím může být Fe, Mn a 

Cu/Zn. Lze je identifikovat na základě citlivosti ke kyanidu: citlivý je pouze Cu/Zn-SOD. 

Enzym superoxiddismutasa zajišťuje rozklad superoxidového radikálu na peroxid 

vodíku: 

 

2O2˙¯ + 2H+ → H2O2 + O2   
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Tato reakce může probíhat i spontánně. V přítomnosti SOD je zrychlena až o čtyři 

řády [26].  

Superoxidový radikál je méně reaktivní, ale může být nebezpečným zdrojem pro 

vznik hydroxylového radikálu, peroxynitritu, kyseliny chlorné nebo již zmíněného 

peroxidu vodíku [26]. Z důvodu velmi krátkého biologického poločasu hydroxylového 

radikálu neexistuje účinný mechanismus k jeho likvidaci. Prostřednictvím SOD mohou 

organismy předcházet vzniku superoxidového radikálu, a tím i vzniku dalších reaktivních 

forem kyslíku. Peroxid vodíku je dále odstraňován navazujícími reakcemi 

katalyzovanými peroxidasou či katalasou cestou askorbát-glutathinového cyklu.  

SOD je antioxidant produkovaný i v lidském těle, kde se vyskytuje také ve třech 

formách. SOD1 se nachází v cytoplazmě, SOD2 v mitochondriích a SOD3 

v extracelulární prostoru. Hladina SOD klesá s věkem, zatímco tvorba radikálů stoupá. 

Nedostatek tohoto enzymu je spojován s amyotrofickou laterální sklerózou a 

Alzheimerovou chorobou [27]. Deficit SOD lze doplnit prostřednictvím potravinových 

doplňků obsahující SOD rostlinného původu (např. lyofilizovaný extrakt izolovaný z 

Cucumis melo) [28]. Tyto přípravky jsou používány proti stárnutí kůže, zlepšují paměť a 

kognitivní funkce [6, 16, 26]. 

 

Katalasa 

(EC 1.11.1.6) 

 

Enzym katalasa je tetramer, který obsahuje čtyři porfyrinové hemové skupiny. Je 

převážně lokalizován v peroxisomech. Funguje jako katalyzátor přeměny peroxidu 

vodíku na vodu a kyslík: 

 

2H2O2 → 2H2O + O2 

 

Katalasa štěpí peroxid vodíku buď přímo (katalasová aktivita) nebo prostřednictvím 

oxidace substrátu jako je například methanol, ethanol a další (peroxidasová aktivita). Byla 

navrhnuta základní klasifikace, která enzym rozděluje do tří skupin [29]. I. třída se 

uplatňuje během fotorespirace a objevuje se zejména v listech. II. skupina je lokalizovaná 

v cévních svazcích, jejich přesná biologická role je zatím neznámá. III. třída se nachází 

v reprodukčních tkáních, semenech rostlin a likvidují peroxid vodíku z glyoxysomů [29, 

30]. 
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U člověka se tvoří také v subcelulárních organelách peroxisomech. Nedostatek 

katalasy může zvýšit pravděpodobnost vzniku diabetu 2. typu, hypertenze, vitiliga a 

nádorového bujení [31]. Tento enzym je také součástí doplňků stravy [6, 16, 26]. 

 

Peroxidasy 

 

Peroxid vodíku může být likvidován také peroxidasami, kdy se současně oxiduje jiný 

substrát:  

 

H2O2 + RH2 →H2O + RH-OH 

 

V rostlinné i živočišné říši je více druhů peroxidas. Mohou být buď specifické 

(potřebují konkrétní substrát) nebo nespecifické (oxidují se různé substráty). 

Askorbátperoxidasa je běžná u rostlin. Jako substrát využívá kyselinu askorbovou. 

U lidí je významným antioxidačním enzymem glutathionperoxidasa. Je známo 

několik izoenzymů glutathionperoxidasy (GPx), lišících se kódujícími geny, buněčnou 

lokalizací a substrátovou specifitou. GPx1 je nejrozšířenější isoenzymem v cytoplazmě, 

GPx2 je forma gastrointestinální, GPx3 je přítomna zejména v plazmě [26]. 

Na trhu jsou dostupné enzymové přípravky obsahující antioxidačně působící enzymy 

ve formě potravních doplňků. Jejich původ může být rostlinný, živočišný (vnitřnosti 

zvířat, např. trypsin z pankreatu vepře), ale z větší části jsou získávány z modifikovaných 

hub (Saccharomyces cerevisiae), plísní (Aspergillus oryzae, Aspergillus niger) nebo 

bakterií [32]. Komerční enzymové přípravky obvykle obsahují směs enzymů [33]. 

 

2.4 Černý bez (Sambucus nigra L.) 

 

Bez černý je běžně se vyskytující listnatý keř, někdy i stromovitého vzrůstu, 

dorůstající výšky až 10 m [34, 35]. Tato nenáročná dřevina je hojně zastoupena v mírných 

i subtropických oblastech světa. Roste v nížinách, středních i podhorských polohách na 

suchých či vlhkých půdách s dostatkem přímého slunečního svitu. V našich klimatických 

podmínkách kvete od konce května do začátku června. Má drobné bílé až nažloutlé květy 

uspořádané do chocholičnatého květenství s výraznou vůní. Na konci léta dozrávají plody 

tzv. bezinky, 5 – 8 mm velké peckovice mající tmavě fialovou až černou barvu [35, 36]. 
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Sambucus nigra L. patří do čeledi Adoxaceae [37], dříve Caprifoliaceae, resp. 

Sambucaceae [36, 34]. Rod Sambucus L. zahrnuje asi 20 druhů. Významným druhem je 

Sambucus nigra L. - bez černý, Sambucus racemosa L. - bez červený, S. ebulus L. - bez 

chebdí nebo S. canadensis L. - bez kanadský [34]. 

Bez černý je zdrojem významných obsahových látek s léčivými účinky. Vždycky byl 

a i v současnosti je hojně využíván v bylinné medicíně. Působí jako adstringens, 

diaforetikum, diuretikum, laxativum. Používají se hlavně květy (obr. 4) a plody bezu 

černého (obr. 5). Oficinální drogou podle Českého lékopisu je Sambuci flos [38], Sambuci 

fructus je zahrnut v Českém farmaceutickém kodexu (ČFK) [39]. 

Bez má využití nejen ve farmaceutickém průmyslu, ale také v kosmetickém (např. 

parfémy) a potravinářském průmyslu, kde se uplatňuje jako potravinářské barvivo nebo 

dochucovadlo. Listy je možné použít jako repelent proti hmyzu [37, 40].  

 

 

Obr. 4 – Květ bezu černého (foto: H. Studená, květen 2016) 
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Obr. 5 – Plody bezu černého (foto: H. Studená, srpen 2016) 

 

Sambuci fructus 

 

Čerstvé i sušené bezinky mají široké využití. Jejich potenciál je využíván v léčbě 

zácpy, při infekcích horních cest dýchacích, zvyšuje diurézu, podporuje pocení, zmírňuje 

bolest hlavy, zubů.  Posilují imunitní systém a fungují jako prevence proti oxidačnímu 

stresu [41].  

Jsou bohatým zdrojem flavonoidů, anthokyanů, organických kyselin a vitaminů ze 

skupiny B. Dále také obsahují vitamin C, β-karoten a cukry. Syrové plody mohou 

obsahovat v nízkých koncentracích kyanogenní glykosidy (sambunigrin), které lze 

tepelnou úpravou odstranit [41]. 
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3. Životní prostředí zatížené těžkými kovy 

 

Existuje řada studií, které prokazují, že vysoká koncentrace těžkých kovů způsobuje 

u rostlin oxidační stres [9].  

 

3.1 Zdroje znečištění 

 

Těžké kovy jako je kadmium, měď, olovo, chrom, rtuť jsou významnými polutanty 

životního prostředí, a to zejména v oblastech s výrazným antropogenním faktorem. Mezi 

hlavní zdroje znečištění těžkými kovy patří zejména těžba a zpracování rud, tepelné 

elektrárny a spalovny, automobilová doprava, používání pesticidů a některých hnojiv 

v zemědělství [9].  

 

3.2 Působení těžkých kovů na rostliny a člověka 

 

K příjmu kovů rostlinami dochází převážně přes kořenový systém z půdy nebo 

prostřednictvím listů z ovzduší. Rostliny vyskytující se v kontaminovaných místech 

vykazují určité změny v metabolismu. Může docházet k inhibici růstu a vývoje rostliny, 

snížení biomasy, kumulace kovů v rostlině atd. Jsou zpomaleny některé fyziologické 

procesy, například fotosyntéza, dýchání, buněčná elongace, minerální výživa rostliny atd. 

Ve stopových množství jsou ale také některé kovy (měď, mangan, kobalt, zinek a chrom) 

přínosné pro růst a vývoj rostliny, často jsou součástí metaloenzymů. Vyšší koncentrace 

však mohou vyvolat v rostlinách oxidační stres. Předpokládá se, že to může vést ke 

zvýšené tvorbě antioxidantů [9]. 

 

I pro lidské zdraví jsou velkou hrozbou těžké kovy a to zejména expozice olovu, 

kadmiu, rtuti, arsenu a některým dalším. Stejně jako u rostlin jsou některé kovy v nízkých 

koncentracích nezbytné pro živý organismus. Mezi tyto esenciální kovy patří například 

kobalt, měď, železo, mangan, molybden, selen, zinek. Jsou součástí mnoha enzymů a 

proteinů, i u těchto kovů jsou však zvýšené koncentrace nebezpečné [42].  
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Mangan 

 

V současné době se ukazuje, že významným polutantem životního prostředí je 

mangan. Mangan je sice pro rostliny i člověka důležitým stopovým prvkem, ale ve 

vysokých koncentracích se stává nebezpečným až toxickým [43].  

Od roku 1970 se v USA začal přidávat do pohonných hmot, jako náhrada olova, ve 

formě MMT (methylcyklopentadienyl mangan trikarbonylu), což je přísada zlepšující 

„oktanové číslo“ benzinu. Při spalování MMT se do ovzduší dostávají toxické látky 

(fosfáty, sulfáty a oxidy manganu). Výzkumy ukazují, že malé částice manganu se při 

vdechování dostávají do krve a odtud jsou přímo transportovány do nervového systému 

včetně mozku. Manganová neurotoxicita byla popsána již v roce 1837. Bylo zjištěno, že 

chronická expozice manganovým částicím může vést k postupnému neurologickému 

syndromu zvanému Locura manganica neboli „manganové šílenství“. Často je 

zaměňována s Parkinsonovou chorobou. Mezi symptomy Locura manganica patří 

porucha koordinace a motoriky, podrážděnost, agresivita, nekontrolovatelné chování, 

psychické poruchy včetně halucinací (tab. 2) [43, 44]. 

Na základě vědeckých důkazů o negativních dopadech nadbytku manganu na lidské 

zdraví byl přes odpor výrobců pohonných hmot v Evropské Unii od roku 2014 zaveden 

limit pro přídavek MMT na 2 mg/l [45]. Také se požaduje označování paliv obsahujících 

kovová aditiva [44, 45]. 

U rostlin nadměrná kumulace manganu v listech snižuje rychlost fotosyntézy. 

Mangan je snadno transportován z kořenů do dalších částí rostliny. Častým příznakem 

manganové toxicity jsou hnědé nekrotické skvrny na listech, řapících či stopkách [9]. 

 

Olovo 

 

Olovo se přirozeně vyskytuje v zemské kůře ve stopovém množství. K vysokým 

koncentracím olova přispívá zemědělská i průmyslová činnost (spalování fosilních paliv, 

úpravny rud, rafinerie, chemický průmysl, výroba barev, výbušnin nebo také prostředky 

k ochraně před rentgenovým zářením, používání olovnatého benzinu). Olovo je polutant, 

který se snadno kumuluje v půdě a sedimentech. Ačkoliv není pro rostlinu esenciálním 

prvkem, snadno se vstřebává a hromadí v různých částech rostliny. Nadbytek olova může 

inhibovat růst, vývoj rostliny, zpomaluje fotosyntézu, narušuje minerální a vodní bilanci 

rostliny nebo se kumuluje v různých rostlinných orgánech a narušuje jejich funkci [46]. 



21 

 

Bylo pozorováno, že olovo u rostlin může inhibovat klíčení semen. Inhibice klíčení 

může vyplývat z interference olova s některými významnými enzymy. Například u rýže 

byla zaznamenána inhibice proteázy a amylázy octanem olovnatým [47].  

V posledních letech je celosvětová snaha používání olova výrazně omezit. U člověka 

způsobuje vážné zdravotní problémy. Postihuje ledviny, játra, nervový systém, 

krvetvorbu, endokrinní i reprodukční systém. Existují publikace, které dokumentují 

nepříznivé účinky olova hlavně u dětí a těhotných žen [10, 48].  

U dětí tyto studie prokázaly spojitost s nižší inteligencí, zpožděním nebo zhoršením 

neurobehaviorálního vývoje, zhoršením sluchu, řečovými i jazykovými vadami, růstovou 

retardací. U těhotných žen se olovo snadno dostává do vyvíjejícího plodu, může zapříčinit 

vývojové abnormality plodu, předčasný porod se sníženou porodní váhou (tab. 2).  

Legislativní opatření omezující používání sloučenin olova v pohonných hmotách 

však vedla ke snaze nahradit ho jinými přísadami, jejichž nebezpečnost se prokázala až 

později (například používání MMT) [10, 11, 48]. 

 

Rtuť  

 

Společně s olovem a manganem patří mezi neurotoxické kovy. Vyskytuje se ve třech 

formách – elementární rtuť, anorganická Hg+1 nebo Hg+2 a organické sloučeniny rtuti. 

V přírodě se rtuť vyskytuje vzácně. S některými kovy (Ag, Au, Cu, Zn, Cd) tvoří slitiny 

(amalgámy), bývala součástí některých přístrojů (tlakoměrů, teploměrů). Dnes se již tyto 

zařízení obsahující rtuť nepoužívají. Hlavními zdroji znečištění rtutí jsou agrochemikálie, 

měřící technika, elektrochemická výroba a elektronika, medicína, spalování fosilních 

paliv atd. Všechny tyto antropogenní aktivity přispívají ke kumulaci tohoto kovu 

v podzemních i vodních ekosystémech, kde mohou přetrvávat několik desetiletí. 

U lidí poškozuje centrální nervový systém (CNS), ledviny, plíce i kůži. Může vyvolat 

nevolnosti, průjmy, záněty dásní, tremor, poruchy řeči a koordinace. Prochází přes 

placentární bariéru a může vyvolat spontánní potrat (tab. 2). Za velmi toxické jsou 

považovány zejména organické sloučeniny rtuti (methylrtuť, ethylrtuť, fenylrtuť, 

metoxyethylrtuť). Vznikají z anorganických sloučenin působením methanogenních 

bakterií za anaerobních podmínek (např. v sedimentech vod). Například methylrtuť je 

látka s prokázaným embryotoxickým i mutagenním účinkem, dobře rozpustná ve vodě i 

v tucích. U člověka byl pozorovaný neurotoxický efekt methylrtuti (po konzumaci 
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kontaminovaného rybího masa) způsobující např. poruchu smyslů (hluchota, slepota, 

ztráta chuti), třes a mentální retardaci [11]. 

U rostlin je rtuť přijímána zejména listy z atmosféry, méně přes kořeny z půdy. Je 

příčinou toxických projevů patrných na jejich růstu a vývoji, urychluje stárnutí rostliny a 

inhibuje fotosyntézu [11, 49, 50]. 

 

Měď 

 

Jedním z hlavních zdrojů znečištění mědí je používání agrochemikálií v zemědělství, 

dále také průmyslové, důlní a hutní odpady. Měď se hromadí v půdě, ze které se špatně 

vyplavuje. Přestože je měď základní mikroživinou, její nadbytek má nepříznivý efekt na 

růst rostliny. V rostlině se kumuluje zejména v kořenovém systému a způsobuje jeho 

zakrnění. Jen malá část se dostává do výhonků.  

Měď je nezbytným stopovým prvkem také pro člověka. U lidí však způsobuje 

dlouhodobá expozice mědi nevolnosti, bolesti břicha, zvracení, bolest hlavy, průjem, 

hemolytickou anemii, poškozuje játra a ledviny, vyvolává podráždění žaludku a střev 

(tab. 2) V lidském těle se může hromadit v játrech, ledvinách, mozku a kostní dřeni. 

Abnormální kumulace mědi v orgánech a tkáních vyvolává onemocnění zvané Wilsonova 

choroba [9, 51, 52]. 

 

Arsen 

 

Arsen je všudypřítomný prvek. Pro rostlinu je neesenciální a obvykle toxický. 

Vyskytuje se ve dvou hlavních anorganických formách – pentavalentní arseničnan a 

trojvazný arsenitan. Mezi organické formy patří methylované metabolity – MMA 

(monomethylarsen) a DMA (dimethylarsen). Kořenový systém je tkáň, která je nejdříve 

vystavena arsenu. V samotné buňce může být As+5 snadno konvertován na toxičtější 

formu As+3. Arsen výrazně inhibuje růst rostliny, zpomaluje expanzi kořenového 

systému, ohrožuje reprodukci rostliny.  

Kontaminace životního prostředí arsenem nastává v důsledku přírodních jevů 

(sopečné výbuchy, půdní eroze) nebo antropogenní činností. Pro obyvatelstvo jsou 

hlavním zdrojem expozice především kontaminované potraviny nebo pitná voda. Příjem 

většího množství arsenu vede ke gastrointestinálním potížím, poruchám 

kardiovaskulárního a nervového systému (tab. 2) [10, 48]. 
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Tab. 2 - Typy těžkých kovů a jejich vliv na lidské zdraví [11, 42] 

Polutant Zdroj Dopady na lidské zdraví 

MANGAN 
svářečství, přísada do 

benzinu 

neurotoxicita, vyvolává falešný 

parkinsonismus 

OLOVO 

barvy, pesticidy, 

kouření, doprava, 

těžební průmysl, 

spalování uhlí 

opožděný vývoj a mentální retardace u 

dětí, kojenecké encefalopatie, hluchota, 

poškození CNS, epilepsie, poškození 

jater, ledvin a GIT 

MĚĎ 

těžební a chemický 

průmysl, výroba 

pesticidů, kovové 

potrubí 

anemie, poškození jater a ledvin, 

podráždění žaludku a střev 

ARSEN 
pesticidy, fungicidy, 

kovové hutě 

dermatitidy, otravy, poruchy GIT a 

nervového systému 

KADMIUM 

svářečství, 

galvanotechnika, 

pesticidy, Cd a Ni 

baterie 

renální dysfunkce, karcinom plic, 

osteomalacie a osteoporóza, zvýšený 

krevní tlak, poškození jater, ledvin a GIT, 

bronchitidy 

RTUŤ pesticidy, baterie 
tremor, gingivitidy, akrodynie, spontánní 

potraty 

 

 



24 

 

Účinky těžkých kovů jsou dále rozsáhle studovány, pravidelně přezkoumávány a 

aktivně diskutovány i na mezinárodních seminářích. V roce 2006 se jeden z nich 

uskutečnil v italském městě Brescia na téma  –  Prevence neurotoxických kovů. 

Výsledkem byla Brescijská deklarace, která klade důraz na prevenci a snižování výskytu 

těžkých kovů v životním prostředí [42, 44]. 

 

3.3 Studie zatížení různých oblastí ČR 

 

Pracovníci Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví 

v Průhonicích se zabývali ve své studii monitoringem těžkých kovů na území České 

republiky. Výsledek této studie demonstruje následující obrázek (obr. 6), kde můžeme 

rozlišit dle stupně šedi jednotlivé zóny s různou mírou zatížení těžkými kovy. Nejtmavší 

zóny znázorňují největší zatížení. Analýza byla provedena z lesního humusu a byla 

zaměřena na 14 prvků (Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mo, Ni, Pb, S, V a Zn). V této 

studii nebyl zahrnut mangan [53]. 

 

 

 

 

Obr. 6 - Zatížení těžkými kovy na území České republiky, převzato [53] 
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3.4 Akumulace kovů v rostlinách 

 

Těžké kovy jsou přirozené složky zemské kůry. Lidská činnost však postupně 

mění toto přirozené složení. Následkem může být nejen kontaminace životního prostředí, 

ale také kumulace těžkých kovů v rostlinných částech, které mohou být součástí krmiv i 

lidské stravy, mohou tak vstupovat do potravního řetězce a ohrožovat zdraví populace.  

Kumulace těžkých kovů může mít závažné následky i pro samotnou rostlinu. 

Vysoké koncentrace těžkých kovů mohou inhibovat růst a vývoj rostliny, poškozovat 

kořenový systém nebo vyvolávat poruchu tvorby semen. Po vstupu kovu do rostliny 

dochází k inaktivaci některých enzymů a redoxních systémů. V důsledku toho se mění 

biochemické a fyziologické procesy rostliny [54]. 

Na druhé straně schopnost rostlin akumulovat těžké kovy může být využita pro 

tzv. fytoremediaci. Je to postup využívající hyperakumulující rostliny k izolaci a 

zneškodnění xenobiotik z kontaminovaného prostředí. Mezi výhody této metody patří 

především nízké náklady, šetrnost k životnímu prostředí a odstranění široké škály 

kontaminantů. Naopak nevýhodou je časová náročnost, nízká kapacita 

hyperakumulátorů, možná kontaminace potravního řetězce a zatím i nedostatek 

prostudovaných a spolehlivých vědeckých informací [4].  

 

Rostliny přijímají těžké kovy z půdy, ovzduší nebo vody. Obecně platí, že jsou 

akumulovány zejména v kořenovém systému, méně jsou soustřeďovány do nadzemních 

částí rostliny či generativních orgánů. Některé kovy jsou pro jejich existenci nezbytné a 

jsou součástí jejich přirozené fyziologie. Mezi tyto kovy řadíme např. hořčík, kobalt, 

mangan, měď, molybden, nikl, selen, zinek a železo. Avšak i esenciální kovy mohou být 

ve vyšších koncentracích pro rostliny toxické. Rostliny také kumulují i některé další 

neesenciální těžké kovy např. chrom, kadmium, olovo nebo stříbro [55, 56].  

 Rostliny, které kumulují vysoké koncentrace těžkých kovů a škodlivin, jsou 

známy již více než 100 let. Poprvé byl pojem „hyperakumulace“ představen v roce 1977 

vědcem R. R. Brooksem a první popsanou hyperakumulující rostlinou byla Viola lutea a 

Thlaspi arvense [55, 57].  

S rozvojem moderních analytických technik jsou postupně identifikovány další 

rostliny s touto vlastností. V současnosti je popsáno přibližně 500 rostlinných druhů 

z více než 45 čeledí (Asteraceae, Brassicaceae, Caryophyllaceae, Cyperaceae, 
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Cunouniaceae, Fabaceae, Violaceae atd.) [56]. Nejvíce rostlinných druhů akumuluje nikl 

(7 rodů, 72 druhů) a zinek (3 rody, 20 druhů). Dobře prozkoumaným a známým 

rostlinným hyperakumulátorem je rod Thlaspi, u kterého se často vyskytuje kumulace 

více než jednoho kovu (Cd, Ni, Zn, Pb), aniž by vykazoval nějaké významné fyziologické 

změny. Méně kumulují rostliny měď, kobalt, zinek, selen, mangan či kadmium [55, 58]. 
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4. Problematika těžkých kovů z pohledu farmaceuta  

 

4.1 Těžké kovy v Českém lékopise 

 

Zkouška „Těžké kovy“ je v lékopise předepsána v článku Plantae 

medicinales – rostlinné drogy [38, 59]. Není-li v jednotlivém článku předepsáno nebo 

zdůvodněno a schváleno jinak, je přípustný obsah kadmia nejvýše 1,0 μg/g, obsah olova 

nejvýše 5,0  μg/g  a obsah rtuti nejvýše 1,0 μg/g. V článcích drog Tormentillae rhizoma 

a Salicis cortex je požadována limitní koncentrace kadmia nejvýše 2,0 μg/g . Lékopis dále 

uvádí, že tam, kde je to nutné, mohou se stanovit limity pro další těžké kovy. Pro drogu 

Urticae radix je limitem nejvyšší koncentrace olova 7,0 μg/g [38]. 

Pro analýzu těžkých kovů (As, Cd, Cu, Ni, Pb, Hg) v rostlinných drogách se využívá 

atomová absorpční spektrometrie (AAS), atomová emisní spektrometrie s indukčně 

vázaným plazmatem (ICP-AES) nebo hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným 

plazmatem (ICP-MS) [38, 60]. 

Stanovení těžkých kovů v rostlinných drogách má značný význam zejména u drog 

z rostlin pěstovaných v prostředí zatíženém průmyslem a dopravou a drog importovaných 

z rozvojových zemí s méně striktní legislativou.  

Pokud však jde například o obsah manganu v rostlinách, je nutno vzít také v úvahu, 

že listová hnojiva obsahující značná množství manganu ve formě komplexů jsou běžně 

prodávána a využívána i v našem zemědělství (např. CARBON Mn, LISTER Mn). Pro 

hodnocení kontaminace prostředí a rostlin manganem je tedy vhodné používat druhy a 

lokality, kde je vyloučeno rušivé působení hnojiv s obsahem manganu [61, 62]. 

 

4.2 Požadavky Státního zdravotního ústavu a Státní 

zemědělské a potravinářské inspekce 

 

Státní zdravotní ústav (SZÚ) pravidelně monitoruje zdraví a životní prostředí ve 

vybraných lokalitách v České republice. Cílem tohoto monitorovacího systému je získání 

údajů o znečištění životního prostředí, zhodnocení těchto informací a vyvození možných 

zdravotních rizik a dopadů na českou populaci. Výsledek je každoročně publikován 

v souhrnné zprávě „Zdravotní důsledky a rizika znečištění ovzduší“ na internetových 
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stránkách SZÚ (www.szu.cz). V současnosti je k dispozici souhrnná zpráva SZÚ za rok 

2015 obsahující i další typy znečištění [63]. 

 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) se zabývá cílenou kontrolou 

zemědělských, potravinových a tabákových výrobků včetně jejich výroby, uchovávání, 

přepravy i prodeje. Kontrola je prováděna na základě mikrobiologických požadavků a 

obsahu cizích látek (přítomnost chemických prvků, aditiv atd.) Cílem je ochrana 

spotřebitele před nebezpečnými potravinami, špatně označenými a neznámého původu 

nebo prošlou dobou exspirace. SZPI kromě kontrolní činnosti zabezpečuje i část 

laboratorní, certifikační a informační a má zavedený systém managementu jakosti. 

Výsledky jsou zveřejněny ve zprávě o činnosti SZPI na internetových stránkách SZPI 

(www.szpi.gov.cz) [64]. 

 

4.3 Vliv těžkých kovů na tvorbu významných obsahových látek 

 

Většina vědeckých prací se zaměřuje spíše na fyziologické změny v rostlinách, které 

jsou způsobeny těžkými kovy. Toxicita těžkých kovů má ale i určitý dopad na tvorbu 

obsahových látek v rostlině, působí jako elicitory [54].  

Elicitace je proces vedoucí k indukované nebo zvýšené produkci sekundárních 

metabolitů v rostlině. Tyto metabolity jsou uvolňovány jako obranná reakce rostlin, 

zajišťují jejich odolnost, přežití a konkurenceschopnost [65]. 

Aplikace elicitorů do buněčných kultur je v současné době předmětem výzkumu. Je 

považována za jeden z nejúčinnějších způsobů zlepšení syntézy významných obsahových 

látek (např. flavonoidů) v rostlinách, které by mohly být význačným zdrojem léčivých 

látek, potravinových přísad a příchutí nebo dalších průmyslových materiálů [65].  

 

K dispozici jsou studie založené na testování různých typů elicitorů v různých 

explantátových kulturách za určitých podmínek. Příkladem může být práce, která zkoumá 

vliv elicitoru roztoku síranu železnatého ve čtyřech koncentracích (1 μmol/l, 10 μmol/l, 

100 μmol/l, 1000 μmol/l) na produkci flavonoidů při 6, 24, 48 a 168hodinovém působení 

v suspenzní kultuře odvozené od rostliny jetele lučního Trifolium pratense L. (varieta 

DO-9 a Sprint). Stanovení flavonoidů bylo provedeno fotometrickým měřením dle 

Českého lékopisu 2005. 
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Z výsledků vyplývá, že zkoumaný elicitor měl u obou odrůd Trifolium 

pratense L. pozitivní elicitační účinek. Testované variety zaznamenaly maximální 

zvýšení produkce flavonoidů po 48hodinovém působení daného elicitoru o koncentraci 

10 μmol/l. U variety DO-9 se produkce flavonoidů zvýšila o 635 % oproti kontrolní 

kultuře. U Trifolium pratense L. (varieta Sprint) došlo k menšímu zvýšení obsahu flavonoidů 

o 41 % vzhledem ke kontrole [66]. 

 

Další práce sleduje vliv abiotického elicitoru roztoku chloridu olovnatého ve čtyřech 

koncentracích (0,1 μmol/l, 1 μmol/l, 10 μmol/l, 100 μmol/l) na produkci flavonoidů při 6, 

24, 48 a 168hodinovém působením u Trifolium pratense L. (varieta DO-8 a Sprint). 

Nejvyšší obsah flavonoidů zjištěný fotometricky dle Českého lékopisu 2009 byl prokázán 

u suspenzní kultury Trifolium pratense L. (varieta DO-8) po 48hodinové aplikaci chloridu 

olovnatého o koncentraci 1 μmol/l. Zvýšení obsahu bylo o 83 % vzhledem ke 

kontrolnímu vzorku. U suspenzní kultury Trifolium pratense L. (variet Sprint) byl zjištěn 

nejvyšší nárůst flavonoidů po 6hodinovém působením o koncentraci 1 μmol/l. Nárůst 

činil o 80 % oproti kontrolnímu vzorku [67]. 

V jiné studii byl pozorován elicitační vliv čtyř koncentrací vodného roztoku síranu 

měďnatého (0,1 μmol/l, 1 μmol/l, 10 μmol/l, 100 μmol/l) během 6, 24, 48 a 168hodin 

působení elicitoru na produkci flavonoidů suspenzní kultury Trifolium pratense L. 

(varieta DO-8). 168hodinová aplikace síranu měďnatého o koncentraci 100 μmol/l 

zaznamenala nejvyšší produkci flavonoidů u této suspenzní kultury. V porovnání 

s kontrolou došlo ke zvýšení produkce flavonoidů o 350 % [68]. 

Z těchto poznatků vyplývá, že přítomnost těžkých kovů v explantátových kulturách 

podporují tvorbu flavonoidů. Úspěšná elicitace je podmíněna několika 

faktory – nalezením vhodného elicitoru, optimální koncentrace a doby působení elicitoru. 

Důležitá je také růstová fáze kultury. Pro každý elicitor a každou explantátovou kulturu 

jsou specifické [65]. 

 

Dále existují vědecké týmy, které se podílejí na zkoumání schopnosti některých 

přírodních látek (např. ze skupiny flavonoidů) chelatovat ionty kovů. 

Jedna z výzkumných skupin testuje schopnost flavonoidů chelatovat ionty mědi a 

železa při pH podmínkách, které odrážejí případné (pato)fyziologické stavy v lidském 

těle (pH 4,5 – 7,5). Výsledky porovnává s působením klinicky používaných chelatačních 
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činidel a to chelátoru mědi (např. D-penicilaminem, trientinem) a chelátoru železa (např. 

deferoxaminem) [69].  

Většina zkoušených flavonoidů je schopna chelatovat měď ve slabě kyselém 

prostředí. Některé flavonoly a flavony byly dokonce účinnější než trientin v silně kyselém 

prostředí. Avšak žádný z testovaných flavonoidů nedosáhl chelatačních schopností 

trientinu v neutrálních nebo mírně kyselých podmínkách [70, 69].  

Dále studie naznačují, že by flavonoidy mohly patřit mezi významné chelátory 

železa. Některé skupiny flavonoidů (flavony, flavonoly i flavanoly) dosahovaly 

minimálně stejné účinnosti jako standardně klinicky používaný deferoxamin [69, 71] 

Výsledky vědeckých publikací ukazují, že měď/železo-chelatující účinky se u 

jednotlivých flavonoidů liší v závislosti na jejich struktuře [69, 72].  

 

Léčivé rostliny pro většinu populace představují alternativní zdroj při léčbě 

některých nemocí. Z tohoto důvodu je vhodné sledovat obsah těžkých kovů v léčivých 

rostlinách. I některé odborné studie vyslovily připomínku, že by se monitoring obsahu 

těžkých kovů v léčivých rostlinách mohl stát standardním kritériem pro hodnocení jejich 

kvality a bezpečnosti při jejich užívání [73, 74]. 

Srbská experimentální práce se zabývá stanovením obsahu těžkých kovů (Fe, Mn, 

Cu, Zn a dalších) v bylinných čajích pomocí atomové absorpční spektrometrie a 

hmotnostní spektrometrie. Pro výzkum bylo vybráno 14 běžně používaných léčivých 

rostlin z různých oblastí Srbska (např. Achillea millefolium L., Ocimum basilicum L., 

Mentha x piperita L., Urtica dioica L., Thymus serpyllum L., Matricaria chamomilla L. 

atd.). Výsledky studie neprokázaly zvýšené hladiny těchto kovů ve zkoumaných vzorcích 

bylinných čajů a jsou považovány za bezpečné pro využívání např. ve fytofarmacii [75]. 

Se stejným závěrem byla uzavřena podobná studie i v Turecku, kde pro experiment byly 

vybrány místní bylinné čaje. Stanovení těžkých kovů v těchto čajích bylo provedeno za 

použití optické emisní spektrometrie s indukčně vázaný plazmatem [76].  

Další vědecká práce se soustředí na změny v obsahu pigmentů (anthokyany, 

karotenoidy), a to konkrétně u modelové rostliny Arabidopsis thaliana. K testování bylo 

zvoleno pět základních kovů Cu, Zn, Mn, Hg a Pb. Zvýšená koncentrace kovů v rostlině 

vedla k postupnému snížení obsahu chlorofylu, a tedy i ke snížení výkonu 

fotosyntetického aparátu a nárůstu tvorby anthokyanů. Obsah karotenoidů kolísal 

v závislosti na typu těžkého kovu. Všech pět kovů vyvolávalo akumulaci anthokyanů. 

Z testovaných kovů byla měď nejsilnějším induktorem tvorby anthokyanů, pak 
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následovala rtuť, mangan, zinek. Naopak olovo indukovalo nejméně biosyntézu 

anthokyanů, ale bylo nejsilnějším induktorem karotenoidů. Z toho může vyplývat, že při 

toxicitě mědi u Arabidopsis thaliana jsou hlavním antioxidantem anthokyany, zatímco u 

oxidačního stresu vyvolaném olovem jsou hlavní ochranou karotenoidy [77].  

Obecně se soudí, že nadměrnou produkcí anthokyanů se zvyšuje antioxidační 

ochrana rostliny s cílem udržet fyziologický stav v rostlinných tkání. To potvrzuje i další 

studie, která zachytila zvýšený nárůst obsahu anthokyanů a celkového množství 

fenolických sloučenin u rostliny Helianthus annuus L. způsobený zvýšenou koncentrací 

manganu [78]. 
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5. Metody stanovení těžkých kovů 

 

5.1 Atomová absorpční spektrometrie (AAS) 

 

Atomová absorpční spektrometrie je běžně rozšířenou optickou analytickou 

technikou, která se v laboratořích používá již více než 40 let. Využívá se ke kvalitativní i 

kvantitativní analýze u více než 60 prvků. Vyznačuje se vysokou selektivitou a detekční 

citlivostí. Umožňuje stanovení stopových koncentrací elementů ve vzorku v rozmezí již 

od μg/l až po několik desetin g/l.  

Atomová absorpční spektrometrie nachází uplatnění ve výrobním, těžebním i 

farmaceutickém průmyslu, při monitorování životního prostředí, analýze biologických 

materiálů (krev, moč). 

Principem metody je měření absorpce elektromagnetického záření volnými atomy 

prvku [79, 80]. 

 

5.1.1 Základní instrumentace AAS 

 

Měřící systém AAS je složen ze základních částí zahrnujících zdroj záření, 

atomizér, monochromátor a detektor (obr. 7) [80]. 

 

 

 

 

 

Obr. 7 – Základní schéma jednopaprskového atomového absorpčního 

spektrofotometru [79, 80] 
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Nejpoužívanějším zdrojem primárního záření je výbojka s dutou katodou (obr. 8).  

 

 

 

Obr. 8 – Výbojka s dutou katodou [81] 

 

 

Katoda je tvořená sledovaným prvkem. Je umístěna v prostoru ve tvaru dutého válce 

naplněného vzácným plynem (neon, argon). Anodou je wolframový nebo molybdenový 

drát. Vložením napětí mezi katodu a anodu dochází k doutnavému výboji a ionizaci 

vzácného plynu. Ionty plynu vyrážejí proud atomů z kovu do dutiny, kde se excitují. Při 

relaxaci se emituje charakteristické záření (čárové spektrum prvku), které prochází 

absorpčním prostředím. Zde dochází k absorpci tohoto záření volnými atomy analytu. 

Volné atomy prvku vznikají prostřednictvím atomizéru (plamenový, elektrotermický). 

Pomocí monochromátoru (mřížka) je izolováno záření o definované vlnové délce. Jako 

detektor je využíván fotonásobič, který je napojen na vyhodnocovací zařízení [79, 80, 82] 
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5.2 Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem 

(ICP-MS) 

 

ICP-MS (Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry) je spektrální analytická 

metoda využívaná pro stanovení téměř všech chemických prvků od lithia po uran. 

Vyznačuje se vysokou citlivostí pro širokou škálu těchto prvků. Své uplatnění nalézá v 

geologických, ekologický, průmyslových, zdravotnických i vědeckých laboratořích. Tato 

technika kombinuje ICP jako zdroj ke generování kladně nabitých iontů a hmotnostní 

spektrometr. Nabité částice jsou transportovány k hmotnostnímu analyzátoru a jsou zde 

identifikovány. Nejčastěji je používán ICP-MS s kvadrupólem. Schéma přístroje je 

znázorněno na obr. 9 [83, 84]. 

 

 

 

 

Obr. 9 – Schéma ICP-MS [83] 

 

 

Testovaný vzorek je zmlžen, vzniklý aerosol je unášen proudem argonu směrem 

k hořáku, kde vzniká v proudu argonu plazma za pomoci radiofrekvenčního generátoru a 

indukční cívky. Vzniklé kladně nabité ionty jsou transportovány do expanzní komory a 

dále se dostávají do kvadrupólu. V daném okamžiku je umožněn průchod iontu 
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kvadrupólem k detektoru v závislosti na jeho náboji a hmotnosti. Dopad prošlého iontu 

na detektor je zaznamenám jako signál a zpracováván [83]. 
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6. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

6.1 Rostlinný materiál 

 

K analýze byly využity plody i listy kultivarů bezu černého Sambu a Samyl. Tento 

rostlinný materiál poskytl Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský v Holovousech. 

Oba kultivary byly pěstovány v prostředí relativně málo zatíženém těžkými kovy. Další 

analyzovaný vzorek z volně rostoucího planého bezu byl sbírán v Hradci Králové v místě 

s relativně větším ekologickým zatížením. 

Plody i listy byly po sběru usušeny a poté rozdrceny. Vzorky byly předány k 

externí analýze do akreditované laboratoře - EMPLA spol. s r.o. v Hradci Králové.  

Sběr plodů jednotlivých kultivarů probíhal v rozmezí od srpna do září 2013, sběr 

listů v září 2014. 

 

6.2 Stanovení těžkých kovů atomovou absorpční spektrometrií 

 

Analýzu těžkých kovů pomocí atomové absorpční spektrometrie provedla externí 

laboratoř EMPLA spol. s r.o. v Hradci Králové. Těžké kovy byly stanoveny v listech, 

v celých plodech a dále jen v samotném exokarpu u kultivarů Sambu, Samyl a planý bez. 

 

6.2.1 Příprava vzorků 

 

Plody i listy jednotlivých kultivarů bezu černého byly usušeny na suchém, teplém a 

dobře větraném místě. Listy byly poté rozdrceny. Před analýzou byla externí laboratoří 

provedena mineralizace spálením na jednoduché anorganické látky. 
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7. Výsledky 

 

Výsledky analýzy byly zpracovány ve formě tabulek nebo grafů. Protokoly z externí 

laboratoře jsou uvedeny na obr. 10 a 11. 

 

7.1 Stanovení těžkých kovů v plodu a listu bezu černého 

 

Pro analýzu byly vybrány kovy měď, mangan a jako kontrolní prvek železo. 

Výsledky jsou uvedeny v protokolech na obr. 10 a 11 a v souhrnné tab. 4. Typ rostlinného 

materiálu je v protokolu o zkoušce označen příslušným číslem vzorku (tab. 3). 

 

Tab. 3 – Přehled vzorků a výsledků z laboratoře Empla (obr. 10 a 11)  

Číslo vzorku Rostlinný materiál 

Mangan Měď Železo 

mg/kg sušiny 

16337 Planý bez, exokarp 30,9 3,95 37,1 

16338 Planý bez, plod 17,5 0,8 32,6 

16339 Sambu, exokarp 11,8 3,34 32,5 

16340 Sambu, plod 13,1 4,12 38,1 

16341 Samyl, exokarp 12,9 3,48 28,8 

16342 Samyl, plod 11,1 2,89 28,3 

16304 Planý bez, list 128 6,19 117 

16305 Sambu, list 87,8 8,4 154 

16306 Samyl, list 88,9 5,55 158 
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Obr. 10 – Protokol o zkoušce č. 6964/13, strana 1 a 2 
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Obr. 11 – Protokol o zkoušce 7140/14, strana 1 
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Zjištěné hodnoty obsahu manganu, mědi a železa v jednotlivých částech rostliny 

u testovaných odrůd bezu černého jsou uvedeny v tab. 4 a dále jsou znázorněny v grafech 

1 a 2. 

 

 

Tab. 4 – Obsah těžký kovů u testovaných kultivarů bezu černého (mg/kg sušiny) 

Odrůda Část rostliny MANGAN MĚĎ ŽELEZO 

PLANÝ BEZ 

exokarp 30,9 3,95 37,1 

plod 17,5 0,8 32,6 

list 128 6,19 117 

SAMBU 

exokarp 11,8 3,34 32,5 

plod 13,1 4,12 38,1 

list 87,8 8,4 154 

SAMYL 

exokarp 12,9 3,48 28,8 

plod 11,1 2,89 28,3 

list 88,9 5,55 158 
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Graf 1 – Grafické srovnání výsledků obsahu těžkých kovů v plodu a listu u jednotlivých 

odrůd bezu černého v mg/kg sušiny 
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Graf 2 – Obsah těžkých kovů v exokarpu u jednotlivých odrůd bezu černého v mg/kg 

sušiny 

 

 

7.2 Obsah anthokyanů ve vybraných kultivarech bezu černého 

 

Pro posouzení vlivu těžkých kovů na produkci antioxidantů (anthokyanů) bylo 

využito údajů z diplomových prací Katedry farmakognozie [85]. V tab. 5 jsou uvedeny 

hodnoty obsahu anthokyanů v celém plodu a exokarpu u jednotlivých odrůd.  
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Tab. 5 – Obsah anthokyanů u kultivarů Sambu, Samyl a planého bezu v jednotlivých 

částech rostliny [85] 

Odrůda 

Obsah anthokyanů (mg CGE*) ve 100 g plodů 

exokarp plod 

PLANÝ BEZ 1865 748 

SAMBU 2075 1042 

SAMYL 2617 1741 

*Standard kyanidin-3-O-β-glukosid 
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Tab. 6 – Porovnání obsahu manganu a anthokyanů 

Odrůda Část rostliny 
Mangan  

(mg/kg sušiny) 

Anthokyany (mg CGE ve 100 g 

plodů) 

Planý 

exokarp 30,9 1865 

plod 17,5 748 

list 128  - 

Sambu 

exokarp 11,8 2075 

plod 13,1 1042 

list 87,8  - 

Samyl 

exokarp 12,9 2617 

plod 11,1 1741 

list 88,9  - 

 

   

Graf 3 – Srovnání obsahu manganu a anthokyanů 
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Tab. 7 – Porovnání obsahu mědi a anthokyanů 

Odrůda Část rostliny 
Měď  

(mg/kg sušiny) 

Anthokyany (mg CGE ve 100 g 

plodů) 

Planý 

exokarp 3,95 1865 

plod 0,8 748 

list 6,19  - 

Sambu 

exokarp 3,34 2075 

plod 4,12 1042 

list 8,4  - 

Samyl 

exokarp 3,48 2617 

plod 2,89 1741 

list 5,55  - 

 

(* pro lepší názornost byly hodnoty obsahu mědi uvedené v tab. 7 pro potřeby grafu vynásobené 10krát) 

Graf 4 – Srovnání obsahu mědi a anthokyanů 
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Tab. 8 – Porovnání obsahu železa a anthokyanů 

Odrůda Část rostliny 
Železo  

(mg/kg sušiny) 

Anthokyany (mg CGE ve 100 g 

plodů) 

Planý 

exokarp 37,1 1865 

plod 32,6 748 

list 117 -  

Sambu 

exokarp 32,5 2075 

plod 38,1 1042 

list 154  - 

Samyl 

exokarp 28,8 2617 

plod 28,3 1741 

list 158 -  

 

 

Graf 5 - Srovnání obsahu železa a anthokyanů 
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8. Diskuse 

 

Těžké kovy mohou být pro rostliny toxické. Mohou způsobovat oxidační stres za 

zvýšené tvorby reaktivních forem kyslíku (ROS). Tyto molekuly musí být efektivně 

detoxikovány prostřednictvím antioxidačních systémů, aby se minimalizovalo hrozící 

poškození rostliny. Nadměrný příjem a akumulace těžkých kovů v rostlinných tkáních 

může vyvolat morfologické, fyziologické i biochemické abnormality a podobně to platí i 

pro člověka [8].  

 

Experimentální část práce se zabývá stanovením těžkých kovů pomocí atomové 

absorpční spektrometrie u vybraných odrůd bezu černého. Pro tento experiment byl 

vybrán mangan, měď a železo. Obsah manganu, mědi a železa byl analyzován v listech, 

plodech a v samotném exokarpu u odrůd Sambu, Samyl a v planém bezu. Tyto kovy jsou 

pro rostliny důležitými mikroživinami, v nadbytku ale působí toxicky. Například mangan 

je přidáván do pohonných hmot jako náhrada olova. Při spalování dochází k uvolňování 

toxických sloučenin manganu do prostředí. Vlivem dalších antropogenních činností je 

v ekosystémech pozorován také zvýšený výskyt mědi i železa. Stávají se tak významnými 

polutanty životního prostředí. Zvyšující se znečištění prostředí vede k nárůstu obsahu 

kovů v rostlinách a brání tak optimálnímu využití rostlinných drog ve farmacii. Zdá se 

být nezbytné zkoumat obsah těžkých kovů v léčivých rostlinách [9]. 

Jednotlivé odrůdy bezu nebyly ošetřeny žádným chemickým postřikem. Kultivary 

Sambu a Samyl byly vypěstovány ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu ovocnářském 

v Holovousech. Planý bez pocházel z Hradce Králové s relativně větším zatížením kovů 

než předešlé dvě odrůdy. 

 

Hodnoty v tab. 4 a grafu 1 ukazují značný rozdíl mezi obsahem těžkých kovů 

v listech a plodech. Sledované kovy jsou výrazně kumulovány spíše v listech než 

v plodech u všech testovaných odrůd bezu. Listy kultivarů Samyl a Sambu obsahovaly 

nejvíce železa, a to víc než 150 mg Fe/kg sušiny. Naopak nejméně bylo v listech mědi 

(Sambu 8,4 mg Cu/kg sušiny, Samyl 5,55 mg Cu/kg sušiny). Listy Sambu obsahovaly 

87,8 mg Mn/kg sušiny a Samyl 88,9 mg Mn/kg sušiny. U listu planého bezu byl stanoven 

nejvyšší obsah manganu 128 mg Mn/kg sušiny, nižší u železa 117 mg Fe/kg sušiny a 



49 

 

nejméně bylo mědi 6,19 mg Cu/kg sušiny. Jsou známy experimentální práce, které 

sledovaly těžké kovy například u listů Vaccinium myrtillus L. [8]. 

Stanovený obsah těžkých kovů v plodech sleduje u všech odrůd sestupný trend: 

Fe > Mn > Cu. Nejvíce železa obsahoval plod odrůdy Sambu 38,1 mg Fe/kg sušiny, pak 

následoval planý bez 32,6 mg Fe/kg sušiny a nejméně železa bylo stanoveno u kultivaru 

Samyl 28,3 mg Fe/kg sušiny. Druhým nejvíce zastoupeným kovem v plodech bezu 

černého byl mangan. Největší rozdíl v obsahu manganu byl mezi planým bezem 

17,5 mg Mn/kg sušiny a Samyl 11,1 mg Mn/kg sušiny. Sambu obsahoval 

13,1 mg Mn/kg sušiny. Naopak nejméně zastoupena v plodech byla měď. Nejvíce mědi 

obsahoval kultivar Sambu 4,12 mg Cu/kg sušiny, Samyl 2,89 mg Cu/kg sušiny a 

nejméně planý bez 0,8 mg Cu/kg sušiny. 

V exokarpu u všech testovaných odrůd dominoval obsah železa (graf 2 a tab. 4). 

Nejvyšší obsah byl nalezen v planém bezu 37,1 mg Fe/kg sušiny, nejnižší u Samylu 

28,8 mg Fe/kg sušiny a u Sambu 32,5 mg Fe/kg sušiny. Mangan byl druhým nejvíce 

zastoupeným kovem v exokarpu u testovaných odrůd. Nejvyšší obsah manganu byl 

stanoven u planého bezu 30,9 mg Mn/kg sušiny. Sambu a Samyl obsahovaly mangan 

v rozmezí 11,8 - 12,9 mg Mn/kg sušiny. U obsahu mědi nebyly výrazné rozdíly. Měď 

byla zastoupena v odrůdách v intervalu od 3,34 - 3,95 mg Cu/kg sušiny.  

Rozdíly v obsahu jednotlivých kovů mezi celým plodem a exokarpem u všech odrůd 

jsou minimální, největší rozdíl byl zaznamenán u manganu v planém bezu (plod 

17,5 mg Mn/kg sušiny, exokarp 30,9 mg Mn/kg sušiny) (tab. 4). 

 

Existují vědecké studie, které dokládají, že kovy více či méně ovlivňují tvorbu 

anthokyanů v rostlinách. Například Hasani a kol. se ve své práci zaměřují na zinek a 

mangan a uvádí, že se zvýšenou koncentrací těchto kovů v prostředí stoupá i množství 

anthokyanů v plodech granátového jablka [86].  

V práci Kolodzieje a kol. je porovnáván obsah těžkých kovů (Cr, Zn, Pb, Cu, Cd, Ni, 

Fe, Mn) a flavonoidů ve vzorcích květů a plodů bezu černého získaných z několika 

stanovišť o různé míře zatížení silničním provozem. Vzorky odebrané v těsné blízkosti 

rušných cest obsahovaly nižší množství flavonoidů a více těžkých kovů než materiál 

z nekontaminovaných oblastí. Analýza apeluje na vhodný výběr lokalit pro sběr, který 

může významně ovlivňovat obsahové složení květů i plodů bezu černého [87].  
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V této práci bylo zjištěno, že v prostředí zatíženém těžkými kovy (planý bez) je obsah 

manganu ve všech částech rostliny vyšší než u kultivarů Sambu a Samyl, které pocházely 

z relativně čistého prostředí (tab. 4, graf 1 a 2).  

Nejzřetelnější tendencí byla akumulace manganu v listech bezu černého, která 

zřejmě souvisela se znečištěním prostředí. Názorně to ukazuje graf 6.  

 

 

 

 

Graf 6 – Grafické srovnání obsahu manganu a tvorby anthokyanů 
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těžkých kovů v plodech je výrazně nižší než v listech. Z průměrných hodnot obsahu 

manganu bez ohledu na kultivar je v exokarpu vyšší obsah manganu a také vyšší tvorba 

anthokyanů. Naopak v celých plodech je obsah manganu nižší a také anthokyany jsou 

zastoupeny méně. V listech je však obsah manganu nejvyšší (viz graf 6).  

 

Z výsledků vyplývá, že bez černý zřejmě kumuluje těžké kovy v listech. Počáteční 

obavy, že se kovy mohou hromadit v plodech, se nepotvrdily. Na základě získaných 

výsledků můžeme usoudit, že sběr plodů bezu černého je bezpečný i v prostředí 

s relativně vyšším zatížením kovů, což je z farmaceutického hlediska pozitivní zpráva. 

 



52 

 

9. Závěr 

 

Teoretická část práce definuje a charakterizuje oxidační stres. Zabývá se 

antioxidačními obrannými mechanismy rostlin. Uvádí příklady, jak může být oxidační 

stres vyvolán. Jedním z vyvolávacích faktorů mohou být i těžké kovy, jako je arzen, 

kadmium, mangan, olovo, železo a další. Kontaminace životního prostředí těžkými kovy 

je celosvětový problém a to zejména v oblastech s vysokými antropogenními aktivitami. 

Hlavními zdroji znečištění je hutnictví, tepelné elektrárny, spalovny a motorismus [9].  

Těžké kovy se mohou v rostlinách kumulovat, inhibovat její růst, vývoj a znehodnotit 

pro případné využití jako rostlinnou drogu ve farmacii [9]. Poměrně malá pozornost byla 

zatím věnována kontaminaci prostředí manganem. 

Experimentální část se zabývá stanovením obsahu vybraných kovů (mangan, měď a 

železo) pomocí atomové absorpční spektrometrie. Kovy byly stanoveny v exokarpu, 

celých plodech a listech u jednotlivých odrůd bezu černého. Pro tuto analýzu byl vybrán 

kultivar Samyl, Sambu a planý bez, který pocházel z prostředí zatíženého vyšším 

znečištěním těžkými kovy.  

Z výsledků vyplývá, že se analyzované kovy více kumulovaly v listech než 

v plodech u všech odrůd bezu. V plodech u všech zkoušených kultivarů bylo nejvíce 

zastoupeno železo, dále mangan a nejméně měď. Také bylo pozorováno, že v prostředí 

zatíženém těžkými kovy byl obsah manganu ve všech částech planého bezu vyšší než u 

kultivarů (Samyl, Sambu) z relativně čistého prostředí.  

Tvorba antioxidantů (anthokyanů) u vybraných plodů bezu černého nebyla 

jednoznačně úměrná obsahu těžkých kovů a závisela především na kultivaru.  

Obsah těžkých kovů v plodech je výrazně nižší než v listech. Obavy z akumulace 

těžkých kovů v plodech černého bezu se nepotvrdily. Výsledky ukazují, že sběr plodů 

bezu černého není ovlivněn výběrem lokality sběru. 
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10. Abstrakt 

 

Nárůst obsahu těžkých kovů v životním prostředí je v posledních letech celosvětový 

problém. Do biosféry se těžké kovy dostávají nejen prostřednictvím přírodních dějů, ale 

zejména vlivem antropogenních procesů. Pro živé organismy včetně rostlin mohou být 

toxické i ve stopových koncentracích. Jsou příčinou vzniku oxidačního stresu, porušují 

strukturu buněčných membrán, degradují mitochondrie, denaturují proteiny atd. 

Tato práce se zabývá stanovením obsahu vybraných kovů (mangan, měď a železo) 

pomocí atomové absorpční spektrometrie v plodech a listech u jednotlivých odrůd bezu 

černého (Sambucus nigra L.). Byl vybrán kultivar Samyl, Sambu a planý bez, který 

pocházel z prostředí s relativně vyšším zatížením těžkými kovy. Dále je práce zaměřena 

na možnou korelaci obsahu těžkých kovů s obsahem anthokyanů v plodech černého bezu.  

Z experimentu bylo zjištěno, že se testované kovy více kumulovaly v listech než 

v plodech u všech odrůd bezu. Bylo pozorováno, že ve všech částech planého bezu 

z prostředí zatíženého těžkými kovy byl obsah manganu vyšší než u kultivarů (Samyl, 

Sambu) z relativně čistého prostředí. V plodech bylo nejvíce zastoupeno železo, dále 

mangan a nejméně měď. Obsah těžkých kovů v plodech je výrazně nižší než v listech. 

Obavy z nadměrné kontaminace plodů černého bezu těžkými kovy se nepotvrdily.  

 

Klíčová slova: Sambuci nigrae fructus, oxidační stres, těžké kovy, fytoremediace, 

atomová absorpční spektrometrie 
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11. Abstract 

 

Increasing contamination of environment by heavy metals has become a global 

problem during recent decades. The biosphere is polluted by heavy metals not only 

through natural events but chiefly through anthropogenic processes. The heavy metals 

may be toxic to living organisms even in trace concentrations. They cause oxidative 

stress, damage the structure of cell membranes, degrade mitochondria, denature proteins, 

etc. 

This thesis deals with the determination of the content of selected metals (manganese, 

copper, and iron) in the berries and leaves of different cultivars of elderberry bush 

(Sambucus nigra L.) by atomic absorption spectrometry. The cultivars selected were 

Samyl, Sambu and a wild elderberry growing in the environment with relatively high 

contamination by heavy metals. In addition, the thesis is focused on examining possible 

correlation between the content of heavy metals and the content of anthocyanins in the 

elderberry fruits. 

It was found that the heavy metals under study were accumulated in leaves rather 

than in fruits for all elderberry cultivars studied. Higher content of manganese was 

observed in all parts of the wild elderberry growing in contaminated environment 

compared to cultivars (Samyl, Sambu) grown in a relatively clean environment. The 

content of the heavy metals decreased in the order iron, manganese and copper in all 

samples analysed (fruits). The content of the heavy metals in fruits is significantly lower 

than in the leaves. Possible excessive contamination of elderberries by heavy metals was 

not confirmed. 

 

Keywords: Sambuci nigrae fructus, oxidative stress, heavy metals, phytoremediation, 

atomic absorption spectrometry   
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