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1 Úvod
Studie s názvem „Přírodní látky a jejich biologická aktivita. 2. Antinutriční a toxické látky
v krmivech (Obrazový atlas)“ byla plánována už začátkem roku 2006 jako komplexní studie,
plnící funkci příručky: měla zahrnovat barevné fotografie referenčních tenkovrstvých
chromatogramů (TLC) antinutričních a toxických látek, resp. extraktů z krmivářských
produktů, barevné fotografie příslušných rostlin, chemické vzorce látek, které jsou nositeli
antinutričního, případně toxického účinku a relevantní údaje literatury uvádějící stanovení
těchto látek v krmivu v případě, že jsou dostupné, anebo získatelné. Fotografie referenčních
chromatogramů měly být těžištěm studie: počítalo se, že jejich zhotovení bude provedeno na
katedře farmaceutické botaniky Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, Universitě Karlově
v Praze, protože pracoviště disponuje skenerem pro TLC a vyhodnocovacím software s tím,
že mikrofotokamera, potřebná pro zhotovení barevných fotografií v digitalizované formě,
bude zakoupena z rozpočtu Vědeckého výboru pro výživu zvířat a pracovišti UK zapůjčena.
V průběhu doby však nastaly různé komplikace, na základě kterých nemohla být finanční
částka na mikrofotokameru uvolněna. Situace se navíc zkomplikovala tím, že některé
referenční látky, svojí podstatou ne zcela běžné, nebyly v té době už dostupné u firem se
speciálními chemikáliemi (naskytla se možnost zaplatit jejich izolaci, možnost však
teoretická, protože finanční částka byla neúměrně vysoká), která by znemožnila realizaci
tohoto projektu.
Pro autory bylo toto rozhodnutí výraznou komplikací; studie byla zúžena, protože
barevné fotografie referenčních chromatogramů nebylo možné zajistit jinými prostředky (v
oblasti působnosti pracovišť autorů se mikrofotokamera umožňující dokonalou dokumentaci
chromatogramů v oblasti jak viditelného, tak ultrafialového světla při λ=254 a 366 nm, které
jsou důležitými analytickými charakteristikami nevyskytuje).
Z těchto důvodů předkládají autoři studii v následujícím provedení; zároveň se
rozhodli dále pracovat postupně na realizaci jejího původního rozsahu formou diplomových a
rigorózních prací na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové případně s využitím pokud
možno finanční grantové podpory Fondu rozvoje vysokých škol a vynaložit úsilí, aby byla
v průběhu doby mikrofotokamera zakoupena a otevřela se tak cesta pro emisi praktické
publikace, která by byla další monografií vzešlé z Vědeckého výboru pro Výživu zvířat a stala
se praktickou příručkou využitelnou v analytické praxi krmivářství.
Autoři
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2 Nežádoucí látky v krmivu
Jestliže chápeme pod pojmem „nežádoucích látek“ všechny součásti krmiva, které neplní roli,
pro kterou bylo krmivo vyrobeno, resp. jeho jednotlivé složky určeny, tzn. jak nerozpustné
nenutriční příměsi, tak zvýšený obsah minerálních látek (dusičnany, dusitany, „těžké kovy“,
selen ad.) a nakonec sekundární metabolity, pak musíme konstatovat, že třetí skupina látek –
produkty sekundárního metabolizmu rostlin a mikroskopických hub tvoří oblast nejdůležitější;
obsah těchto látek můžeme většinou jen obtížně regulovat a předpovědět, na rozdíl od
předchozích dvou skupin, do jejichž přítomnosti v krmivu můžeme zasáhnout poměrně dobře.
Je také zřejmé, a bylo o tom dost uvedeno v našich předchozích studiích, že ne všechny
organické látky (pocházející zejména z rostlin) vykazují přímý toxický účinek. Kromě
výlučně toxických látek zde lze nalézt také látky antinutričního charakteru, které neovlivňují
zásadně zdraví zvířat, snižují však jejich užitkovost.
Problém toxických látek, jejich výskyt, pohyb v krmivovém a potravním řetězci,
ovlivnění zdraví zvířat a konečných produktů však vzbuzuje největší pozornost. Fenomén
toxických látek v krmivech vyřešila EU Směrnicí Rady EU č. 2002/32/EC; definuje toxické
látky, které se nesmí v krmivu vyskytovat v nadlimitní koncentraci, ale nezahrnuje
sloučeniny, které se mohou v krmivu nalézt (a také se v něm v některých případech vyskytují)
a přesto jsou v určitých směrech škodlivé. Tato směrnice vznikla v roce 2002; v České
republice však byla publikována ve Sbírce zákonů Vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se
provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb. (z 29. 12. 2000).
Česká zákonná norma byla tedy v nedávné době upravena Vyhláškou č. 184/2004 Sb., kterou
se změnila Vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve
znění zákona č. 244/2000 Sb., aby bylo možné zohlednit řadu změn, které od roku 2002
vznikly.
Při hodnocení toxicity rostlinných zdrojů bude nutné v reálné době přesně definovat
pojem této toxicity, tj. nejen její kvantitativní, ale i kvalitativní úroveň a zároveň se zabývat
vypracováním analytických metodik vhodných pro rutinní stanovení metabolitů, které fungují
a neskrývají v sobě žádné prvky komplikací a které je možné v čas potřeby bezproblémově
použít. Při hlubším studiu literatury je však patrné, že minimálně polovině antinutričních látek
není dosud věnována soustředěná pozornost, v případě toxických látek jsou sice vypracovány
výborné analytické metody, v řadě případů však obtížné a přímo aplikovatelné na krmivo,
anebo využívající analytických instrumentálních metod dostupných jen pro několik pracovišť
v republice.
Za „toxické“ látky jsou tedy pokládány i některé antinutriční látky, což je z pohledu
živočišné výroby pochopitelné, ale jinak je to paradoxní úkaz, protože tyto látky naopak plní
roli látek léčivých (např. fenolové sloučeniny typu isoflavonů, proanthocyanidinů a
aromatických karboxylových kyselin, monoterpenové složky silic aj.). Antinutriční látky při
dlouhodobém výkrmu nepříznivě ovlivňují fyziologii zvířat, jejich obsah v surovinách je tedy
vhodné dobře znát a znát zároveň jeho dynamiku v rostlinné surovině. Velkou většinu z nich
nelze rostlinného mateirálu bez vyšších nákladů oddělit, protože jsou běžným produktem
vznikajícím v průběhu ontogeneze (např. saponiny vojtěšky aj.).
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Průběžnému stanovení obsahu antinutričních látek není věnována významná praktická
pozornost také proto, že u řady těchto látek není stanovena zákonná povinnost jejich
sledování a případné analýzy jen zatěžují finanční vstupy do živočišné výroby.
Z těchto důvodů jsou v předložené práci deklarovány metody kvantitativní analýzy,
které se pro stanovení obsahu na různých stupních používají, zároveň uvedeny nejdůležitější
sloučeniny zodpovědné za toxicitu nebo nežádoucí fyziologický účinek a obrázky rostlinných
zdrojů, z nichž pocházejí; tato fotografická dokumentace je důležitá pro prvotní posouzení
rizika – většinou lze už na začátku problému zjistit, jaká rostlina toxicitu způsobila (způsobí)
a náležitým způsobem směrovat analýzu.
2.1
Strukturní skupiny látek
Antinutriční a toxické látky lze zařadit do následujících skupin:
a) dusíkaté látky
• glukosinoláty
• alkaloidy (čeledí Poaceae, Fabaceae, Asteraceae, Solanaceae a ostatních čeledí),
• kyanogenní glykosidy
• nitroderiváty alifatických uhlovodíků
• nefyziologické aminokyseliny a látky z nich vzniklé
• inhibitory proteas
• lektiny
b) nedusíkaté látky – fenolické
• jednoduché fenolické látky (alkylfenoly, kumariny, fenolkarbonové kyseliny, ad.),
• mykotoxiny
• fytoestrogeny
• třísloviny
c) nedusíkaté látky – nefenolické
• alifatické karboxylové kyseliny
• saponiny
2.1.1 Získání vzorku a jeho organoleptické posouzení
Vzorkování se provádí metodami doporučenými orgány ÚKZUZ1 (s ohledem na Vyhl.
ministerstva zemědělství č. 124/2001 Sb.); tyto metody jsou používány především pro
vzorkování běžných krmiv, premixů a doplňkových látek u nichž se a priori nepředpokládá
vnesení cizorodé škodliviny. Protože se v tomto případě provádí často jen výběr toxické
komponenty (s výjimkou fungálně kontaminovaného krmiva), nemohou být zpravidla
naplněny všechny požadavky normy. Vždy je nutné připravit průměrný vzorek pro případnou
forenzní analýzu, resp. stanovení průměrného obsahu toxické látky v krmivu. Do doby
analýzy je vhodné uchovávat materiál celý, nemletý ani nedrcený z důvodu pozdější revize a
také proto, že rozemleté rostlinné části podléhají rychlejí degradačním procesům a výrazněji
se z nich uvolňuje silice, které uniká.
U jednotlivých typů krmiva se věnuje zvláštní pozornost některým faktorům:
Čerstvé travní porosty
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Výběr rostlinných částí z čerstvých travních porostů je nejjednodušší metodou; rostliny jsou
dobře patrné a zpravidla je lze bez obtíží identifikovat; je nutné všímat si specifické vůně a
charakteristického vzhledu. Organoleptickou zkoušku ochutnáváním se neprovádí. Vybraný
materiál se zpravidla analyzuje čerstvý, případně se suší za běžné teploty.
Seno a siláže
Výběr toxických rostlin, resp. jejich částí, ze sena je obtížnější, zejména pro necvičené
pracovníky; materiál bývá totiž často pozměněn (je zhnědlý, z větší části rozdrcený, má
necharakteristický zápach). Vybrané rostlinné části je nutné před uskladněním dosušit za
normální teploty.
Silážování kukuřice a travní hmoty (s obsahem dalšího kontaminujícího vegetabilního
materiálu) přináší při hodnocení výrazné problémy: píce je nařezána, má pH < 7, proběhly
v ní enzymové procesy, které řadu látek rozložily, případně z nich vytvořily artefakty. Siláže
je vhodné pro tyto účely zpracovávat čerstvé, dokladné vzorky bývají uchovávány zmražené
nejlépe tekutým dusíkem.
Vegetabilní granuláty (travní úsušky, vojtěškové úsušky, ad.)
Jejich vzorkování je nejjednodušší, je možné u nich plně uplatnit zákonný předpis, příprava
vzorku pro analýzu je však nejnáročnější; protože tyto granuláty obsahují často např. cereální
produkty, je případná mikroskopická analýza prakticky neproveditelná.
2.1.2 Příprava vzorku pro kvalitativní analýzu
2.1.2.1 Dusíkaté látky
Glukosinoláty
Příprava vzorku z rostlinných částí s obsahem tuku: hrubě rozemletá rostlinná část (semena
nebo plody) se extrahují v Soxhlettově extraktoru dichlormethanem po dobu 30 min. Potom
se extrakční patrona vyjme a její obsah rychle vysuší studeným vzduchem.
2 g odtučněného rostlinného materiálu se vsypou do 10 ml vřícího methanolu, směs se vaří na
vodní lázni 5 min. a potom se ještě 1 hodinu třepe na třepačce. Filtrát se zahustí na 1 ml, vlije
na mikrochromatografickou kolonu (délka ∼5 cm, průměr ∼1 cm) naplněné 5 g celulózového
prášku (Cellulose MN 100, Machery and Nagel), kolona se eluuje 10 ml methanolu běžné
teploty, přičemž první 4 ml se nepoužijí. Eluát se zahustí na 200 µl.
Pro analytickou TLC se nanáší 25 µl.
Příprava vzorku z rostlinných částí bez obsahu tuku: 2 g práškovaného rostlinného materiálu
se vsypou do 10 ml vřícího methanolu, směs se vaří na vodní lázni 5 min. a potom se ještě 1
hodinu třepe na třepačce. Filtrát se zahustí na 1 ml, vlije na mikrochromatografickou kolonu
(délka ∼5 cm, průměr ∼1 cm) naplněné 5 g celulózového prášku (Cellulose MN 100, Machery
and Nagel), kolona se eluuje 10 ml methanolu běžné teploty, přičemž první 4 ml se nepoužijí.
Eluát se zahustí na 200 µl.
Pro analytickou TLC se nanáší 25 µl.
Adsorbenty: používá se silikagel (se sádrou nebo škrobem, s UV indikátorem pro 254 nm).
Mobilní fáze: zpravidla směsi alifatických nerozvětvených alkoholů s vodou a octovou
kyselinou.
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Detekce: UV záření (λ=254, 366 nm), Trifluoroctová kyselina/ferrikyanid draselný/chlorid
železitý (modré zóny různé intenzity).
Alkaloidy
Orientační test: 1 g suché rostlinné části (nebo krmiva) se přelije 10 ml 1% vodného roztoku
chlorovodíku a zahřívá se za občasného protřepávání 10 minut na vodní lázni při ∼60 °C. Po
filtraci přes papírový filtr se upraví kyselost 10% roztokem uhličitanu sodného na pH ∼3;
k tomuto čirému roztoku se přikápne několik kapek Mayerova činidla. Vznikle-li silný zákal,
postupuje je podle postupu A, při vývoji slabého zákalu se použije postup B nebo C.
A. Příprava extraktu ze suché rostlinné části s obsahem alkaloidů > 1 %: 1 g jemně mleté
suché rostlinného materiálu se provlhčí 1 ml 10% roztoku amoniaku nebo 10% roztoku
uhličitanu sodného, přidá se 5 ml methanolu a směs se zahřívá na vroucí vodní lázni 5 min.
pod zpětným chladičem, zfiltruje se, zbytek na filtru promyje 2 ml methanolu a spojené
filtráty odpaří.
Pro analytickou TLC se připraví 4% roztok v methanolu; nanáší se 50-70 µl.
B. Příprava extraktu ze suché rostlinné části s obsahem alkaloidů < 1 % (oxid hlinitý): 2 g
jemně mleté suché rostlinného materiálu se provlhčí v třecí misce 2 ml 10% amoniaku, přidá
se 7 g bazického oxidu hlinitého (stupeň aktivity I podle Brockmann-Schodderové), směs se
vsype do skleněné chromatografické trubice (ø 15 mm, délka 200 mm), na sloupec se vlije 10
ml chloroformu a po zasáknutí se eluuje 5 ml chloroformu. Chloroformový eluát se odpaří.
Pro analytickou TLC se připraví 1% roztok v chloroformu. Nanáší se 20-50 µl.
C. Příprava extraktu ze suché rostlinné části s obsahem alkaloidů < 1 % (diethylether): 2 g
jemně mleté suché rostlinného materiálu se se protřepávají 15 min. v třepačce s 15 ml s 0,05
M kyseliny sírové, poté se směs zfiltruje, zbytek na filtru promyje 0,05 M kyselinou sírovou,
až je filtrátu 20ml. Tento roztok alkaloidních solí se zneutralizuje 1 ml 25% amoniaku a
vytřepe 2x 10 ml diethyletheru a rozpouštědlo se odpaří.
Pro analytickou TLC se odparek rozpustí v methanolu a doplní se jím do 0,5 ml. Nanáší se
20-50 µl.
Adsorbenty: používá se zpravidla silikagel (se sádrou nebo škrobem, s UV indikátorem nebo
bez něho), nebo oxid hlinitý (neutrální nebo bazický).
Mobilní fáze: směsi aromatických nebo alifatických uhlovodíků s acetonem, nebo ethylacetátem nebo nízkomolekulárními alkoholy s přídavkem bazických látek (diethylamin nebo
25% amoniak; alkaloidy se dělí jako baze) nebo kyseliny (konc. mravenčí kyselina, octová;
látky se dělí jako soli).
Detekce: UV záření (λ=254, 366 nm; látky různobarevně fluoreskují, případně na desce s UV
indikátorem zhášejí), Dragendorffovo činidlo (oranžové zóny), jodoplatičitan draselný
(různobarevné zóny).
Kyanogenní glykosidy
Příprava vzorku z rostlinných částí s obsahem tuku: hrubě rozemletá rostlinná část (semena
nebo plody) se extrahují v Soxhlettově extraktoru dichlormethanem po dobu 30 min. Potom
se extrakční patrona vyjme a její obsah rychle vysuší studeným vzduchem.
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2 g odtučněného rostlinného materiálu se extrahují 10 ml bezvodého methanolu při 30 °C po
dobu 1 hodiny, potom se směs zfiltruje zfiltruje a po zchladnutí znova přefiltruje v Pasteurově
pipetě přes 5 mm vrstvu křemeliny (Celite 535). Filtrát se zahustí na 500 µl.
Pro analytickou TLC se nanáší 25-50 µl.
Příprava vzorku z rostlinných částí bez obsahu tuku: 2 g odtučněného rostlinného materiálu se
extrahují 10 ml bezvodého methanlu při 30 °C po dobu 1 hodiny, potom se směs zfiltruje a po
zchladnutí znova přefiltruje v Pasteurově pipetě přes 5 mm vrstvu křemeliny (Celite 535).
Filtrát se zahustí na 500 µl.
Pro analytickou TLC se nanáší 25-50 µl.
Adsorbenty: používá se zpravidla silikagel (se sádrou nebo škrobem, s UV indikátorem nebo
bez něho), případně silikagel upravovaný (např. IB-F).
Mobilní fáze: směsi aromatických uhlovodíků - benzenem, toluenem s ethyl-acetátem, nebo
acetonem (v případě intermediátů), nebo ethyl-acetátem nebo s nízkomolekulárními alkoholy
(v případě glykosidů).
Detekce: UV záření (λ=254, 366 nm; látky různobarevně fluoreskují, případně na desce s UV
indikátorem zhášejí a to zejména v souvislosti s enzymovou preseparací na vrstvách).
Nitroderiváty alifatických uhlovodíků
Příprava vzorku: 2 g rostlinného materiálu se digerují 30 minut na vodní lázni v 15 ml vody,
směs se po zchladnutí zfiltruje papírovým filtrem, který se promyje 3 ml vody a filtrát se vlije
na kolonku (délka ∼5 cm, průměr ∼1 cm) naplněnou 2,5 g polyamidu N6 (0,1-0,2 mm), která
se promyje 20 ml vody. Filtrát se odpaří k suchu, vysuší ve vakuovém exsikátoru nad
silikagelem. Odparek se rozpustí v 0,5 ml 95% methanolu.
Pro analytickou TLC se nanáší 25-50 µl.
Adsorbenty: silikagel G (případně silikagel pojený škrobem) bez UV indikátoru.
Mobilní fáze: halogenované uhlovodíky ve směsi s nízkomolekárními alkoholy, nebo estery
s nízkým podílem aromatických uhlovodíků.
Detekce: Bromthymolová modř, bromkresolová zeleň (odbarvení modré nebo zelené barvy
indikátoru do žluté v místě 3-nitropropionové kyseliny), hydroxamové činidlo (hnědofialováfialová; estery 3-nitropropionové kyseliny s glukosou), anisaldehyd-kys. sírová (modráfialová; miserotoxin).
Nefyziologické aminokyseliny a látky z nich vzniklé
Příprava vzorku: 2 g rostlinného materiálu se digerují 30 minut na vodní lázni v 15 ml vody,
směs se po zchladnutí zfiltruje papírovým filtrem, který se promyje 3 ml vody a filtrát se vlije
na kolonku (délka ∼5 cm, průměr ∼1 cm) naplněnou 2,5 g polyamidu N6 (0,1-0,2 mm), která
se promyje 20 ml vody. Filtrát se odpaří k suchu, vysuší ve vakuovém exsikátoru nad
silikagelem. Odparek se rozpustí v 0,5 ml 80% ethanolu.
Pro analytickou TLC se nanáší 25-50 µl.
Adsorbenty: silikagel, případně pufrovaný např. fosfátovým pufrem, oxid hlinitý nebo
celulóza2. Často jsou používány směsi adsorbentů (např. silikagel-celulóza)
Mobilní fáze: halogenované uhlovodíky s alkoholy, osvědčila se polární rozpouštědla
(nízkomolekulární alifatické alkoholy, aceton) vždy s přídavkem buď kyseliny (octová
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kyselina, mravenčí kyselina), nebo bazické látky (pyridin, 25% amoniak, diethylamin) pro
ovlivnění disociace funčních skupin. Témř ve všech případech je součástí eluční soustavy
voda, vyvíjení se často provádí jako dvourozměrné.
Detekce: ninhydrin-kolidinové činidlo (různé barvy zón), isatin-octan zinečnatý (různé barvy
zón).
Inhibitory proteas
Nejsou běžně analyzovány; vzorky vyžadují náročnou a specifickou úpravu.
Lektiny
Nejsou běžně analyzovány; vzorky vyžadují náročnou a specifickou úpravu.
2.1.2.2
Látky bez obsahu dusíku
2.1.2.2.1
Nedusíkaté fenolické látky
Alkylfenoly
Příprava extraktu: 2 g suché jemně práškované rostlinného materiálu se přelije 10 ml
chloroformu a směs se vaří 30 min. pod zpětným chladičem na vodní lázni. Potom se zfiltruje,
zbytek na filtru promyje 2 ml chloroformu, spojené filtráty se odpaří a zahustí na 1,0 ml.
Primární extrakty lze velmi výhodně získat metodou SFE.
Pro analytickou TLC se nanáší 5-20 µl.
Adsorbenty: silikagel s UV indikátorem nebo bez něho, nebo oxid hlinitý.
Mobilní fáze: zpravidla sředněpolární (aromatické nebo chlorovované uhlovodíky s přísadou
nízkomolekulárních alkoholů nebo esterů)
Detekce: UV záření (λ=254 i 366 nm; různobarevná fluorescence); dibromchinonchlorimid
(Gibbsovo činidlo; červená-modrá); Fast Blue B Salt (modrá-červená); ferrikyanid draselnýchlorid žlezitý (modrozelená).
Fytoestrogeny různých struktur
Příprava extraktu: 1 g suché jemně práškovaného (n-hexanem odtučněného) rostlinného
materiálu se přelije 15 ml methanolu a směs se vaří 30 min. pod zpětným chladičem na vodní
lázni. Potom se zfiltruje, zbytek na filtru promyje 2 ml methanolu, spojené filtráty se odpaří a
zahustí na 1,0 ml.
Tento postup se používá v případě studia produktů z lněného semena.
1,0 ml zahuštěného filtrátu se smíchá s 0,5 g polyaminu N6, vysuší se při snížené teplotě,
nanese se na sloupec 2 g polyamidu (délka ∼5 cm, průměr ∼1 cm) připravený ve vodě.
Sloupec se promyje 8-10 ml vody a poté 30 ml 90% ethanolu. Ethanolový eleuát se zahustí na
1,0 ml.
Tento postup se používá pro ostatní pícninářské suroviny.
Pro analytickou TLC se nanáší 5-20 µl.
Adsorbenty: silikagel G (příp. pojený škrobem) s UV 254 ind. i bez něho, polyamid, celulóza.
Mobilní fáze: středně polární soustavy (benzen, chloroform s acetonem, nízkomolekulárními
alkoholy nebo ethyl-acetátem), případně toluen za přídavku ethyl-formiátu a mravenčí
kyseliny. Pro glykosidy se používají polární soustavy (n-butanol, ethyl-acetát,
methylethylketon ve směsi s vodou a kyselinami, např. octovou nebo mravenčí kyselinou).
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Detekce: UV záření (λ=254 – temné zóny, resp. zhášení fluorescence, λ=366 nm, UV záření
(λ=254 i 366 nm; různobarevná fluorescence); dibromchinonchlorimid (Gibbsovo činidlo;
červená-modrá); Fast Blue B Salt (modrá-červená); ferrikyanid draselný-chlorid žlezitý
(modrozelená).
Chinony
Příprava extraktu: 1 g suché jemně práškované rostlinného materiálu se přelije 10 ml
methanolu a směs se vaří 30 min. pod zpětným chladičem na vodní lázni. Potom se zfiltruje,
zbytek na filtru promyje 2 ml methanolu, spojené filtráty se odpaří a zahustí na 1,0 ml.
Pro analytickou TLC se nanáší 5-20 µl.
Adsorbenty: silikagel s UV indik. nebo bez něho.
Mobilní fáze: středně polární soustavy (benzen s nízkomolekulárními alkoholy, acetonem
nebo ethyl-acetátem), případně toluen za přídavku ethylformiátu a mravenčí kyseliny.
Detekce: UV záření (λ=254 – temné zóny, resp. zhášení fluorescence, λ=366 nm – intenzívně
hnědo-červená).
Kumariny
Příprava extraktu: 1 g suché jemně práškované rostlinného materiálu se přelije 10 ml
methanolu a směs se vaří 30 min. pod zpětným chladičem na vodní lázni. Potom se zfiltruje,
zbytek na filtru promyje 2 ml methanolu, spojené filtráty se odpaří a zahustí na 1,0 ml.
Pro analytickou TLC se nanáší 5-20 µl.
Adsorbenty: silikagel s UV indik. nebo bez něho.
Mobilní fáze: středně polární soustavy (benzen s acetonem nebo ethyl-acetátem), případně
toluen za přídavku ethyl-formiátu a mravenčí kyseliny (přídavek kyseliny je velmi
prospěšný).
Detekce: UV záření (λ=254 – temné zóny, resp. zhášení fluorescence, λ=366 nm – intenzívně
modrá nebo modrozelná fluorecence u jednoduchých kumarinů, žlutá, hnědá, modrá nebo
modrozelená fluorescence v případě furano- a pyranokumarinů); roztok hydroxidu draselného
nebo 25% roztok amoniaku (zintenzívnění fluorescence v oblasti UV světla); síran měďnatýcitrát sodný (Benediktovo činidlo; zhášení fluorescence při λ=366 nm)
Mykotoxiny
Příprava vzorku: 3 g suchého rostlinného materiálu (v případě čerstvého materiálu nebo siláží
je vhodné vzorky lyofilizovat) se sonikují 30 minut při normální teplotě ve 30 ml chloroformu
s 1-25 % ethanolu (případně jen v ethanolu, podle polarity předpokládaného mykotoxicnu),
směs se zfiltruje, odpaří, zbytek se rozpustí ve směsi chloroform+ethanol 95+5 a doplní do
0,5 ml.
Pro analytickou TLC se nanáší 10-50 µl.
Adsorbenty: silikagel G nebo neutrální oxid hlinitý.
Mobilní fáze: chloroform s obsahem nízkomolekulárních alifatických alkoholů.
Detekce: UV záření (λ=254, 366 nm; látky různobarevně fluoreskují: intenzívní světle modrámodrozelená; mez detekce 3-15 ng). Srovnání je nutné provádět se standardy nejlépe ve dvou
chromatografických systémech.
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Vzhledem k tomu, že laboratorní práce s mykotoxiny vyžaduje speciální hygienický režim,
v současnosti se předběžné testy zpravidla neprovádějí a zkouší se přímo na obsah
jednotlivých typů látek za pomoci komerčně vyrobených kitů.
Třísloviny
Příprava vzorku: 2 g rostlinného materiálu se digerují 30 minut na vodní lázni v 15 ml
ethanolu, směs se po zchladnutí zfiltruje papírovým filtrem, který se promyje 3 ml
rozpouštědla, zahustí na 2 ml a roztok se vlije na kolonku (délka ∼5 cm, průměr ∼1 cm)
naplněnou 2 g polyamidu N6 (0,1-0,2 mm), která se promyje:
120 ml ethanolu (fr. 1) – obsahuje především flavonoidy,
400 ml směsi ethanol-aceton-voda 80:16:4 (fr. 2) – obsahuje především třísloviny
oligoprocyanidinového typu,
50 ml směsi aceton-voda 70:30 (fr. 3) – obsahuje především třísloviny
polyproanthocyanidinového typu.
Frakce se odpaří k suchu, odparek se rozpustí v 95% ethanolu na 1% roztok.
Pro analytickou TLC se nanáší 25-50 µl.
Adsorbenty: silikagel G (případně silikagel pojený škrobem) bez UV indikátoru.
Mobilní fáze: estery nízkomolekulárních alifatických kyselin ve směsi s nízkomolekárními
alkoholy, diethyletherem, případně s alifatickými uhlovodíky s přísadou téměř bezvodých
nižších karboxylových kyselin.
Detekce: anisaldehyd-kys. sírová (růžová-do fialova), Echtblausalz B, po vysušení vystavení
parám amoniku (hndočervená), ferrikyanid draselný-chlorid železitý (modrozelená, velmi
intenzívní a citlivá).

2.1.2.2.2
Nedusíkaté nefenolické látky
Alifatické karboxylové kyseliny
Příprava extraktu: 2 g suchého jemně práškovaného materiálu se přelijí 10 ml 5% roztoku
uhličitanu sodného a směs se po chvíli onikuje v ultrazvukové lázni při pokojové teplotě a
stupni 10 po dobu 30 minut. Poté se zfiltruje přes papírový filtr, zbytek na filtru se promyje 3
ml destilované vody, filtrát se opatrně zneutralizuje roztokem chlorovodíku 1 mol.l-1. Reakční
směs se vlije se na kolonku (délka ∼5 cm, průměr ∼1 cm) naplněnou 2 g polyamidu N6 (0,10,2 mm), která se promyje 10 ml destilované vody. Žlutě zbarvený filtrát se odpaří za
sníženého tlaku a teploty (10 mm Hg, 40 °C) do sirupovitého zbytku, který se zředí 50%
ethanolem na 2,0 ml.
Pro analytickou TLC se nanáší 10-20 µl vyčištěného extraktu.
Adsorbent: silikagel UV indikátorem nebo bez něho.
Mobilní fáze: zpravidla polární rozpouštědlové systémy (konc. octová kyselina, butan-1-ol,
voda)
Detekce: UV záření (λ=254 i 366 nm k odlišení nesaponinových látek; různobarevná
fluorescence); bromthymolová modř, bromkresolová zeleň (odbarvení modré nebo zelené
barvy indikátoru do žluté v místě přítomnosti alifatické kyseliny).
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Saponiny
Příprava extraktu: 2 g suchého jemně práškovaného materiálu se přelijí 20 ml 70% ethanolu a
směs se vaří pod zpětným chladičem 15 minut na vodní lázni, potom se zfiltruje, zbytek na
filtru promyje 3 ml rozpouštědla a spojené filtráty se rozdělí po 10 ml na dvě poloviny:
1. primární neupravený extrakt – 10 ml
2. primární čištěný extrakt 10 ml primárního neupraveného extraktu se zahustí na 2 ml
(oddestilovaní ethanolu), odparek se zředí na 5,0 ml a vlije se na kolonku (délka ∼5 cm,
průměr ∼1 cm) naplněnou 2 g polyamidu N6 (0,1-0,2 mm), která se promyje 8 ml
destilované vody. Žlutohnědě zbarvený filtrát se odpaří za sníženého tlaku a teploty (10
mm Hg, 40 °C) do sirupovitého zbytku, který se zředí 70% ethanolem na 5,0 ml.
Pro analytickou TLC se nanáší 10-25 µl obou typů extraktů vedle sebe.
Adsorbent: silikagel UV indikátorem nebo bez něho.
Mobilní fáze: zpravidla polární rozpouštědlové systémy (konc. octová kyselina, butan-1-ol,
voda)
Detekce: UV záření (λ=254 i 366 nm k odlišení nesaponinových látek; různobarevná
fluorescence); anisaldehyd-kyselina sírová (fialová); kyselina fosfomolybdenová (modrá).
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2.1.3
Stanovení obsahu látek
2.1.3.1
Dusíkaté látky
2.1.3.1.1
Glukosinoláty3
Charakter působení: antinutriční látky (glukosinoláty).

Brassica napus napus L.
 Lubomír Opletal
Výskyt v rostlinách: glukosinoláty jsou β-glykosidy thiohydroxamových kyselin, které jsou
v důsledku esterifikace kyselinou sírovou dostupné jako anionty. V současnosti je těchto látek
známo více než 100, praktický význam má však jen několik sloučenin, resp. biologická
aktivita (jak pozitivní, tak toxicita) většiny z nich nebyla dosud popsána. Biosynteticky
vznikají z aminokyselin a to jak biogenních, tak neproteinogenních; jsou charakteristické pro
řády Violales, Capparales a Tropaeolales; praktický význam však má zejména čeleď
Brassicaceae4, případně čeleď Linaceae. Do 60. let minulého století byly nazývány jako
thioglukosidy, před tím jako hořčičné oleje. V rostlinných tkáních jsou tyto látky odděleny od
enzymového systému – myrosinasy (thioglukosidasa: EC 3.2.3.1) – která je štěpí; oba typy
sloučenin jsou lokalizovány v rozdílných typech vakuol. Výsledkem interakce obou těchto
komponent (rozdrcení tkáně) jsou různé sloučeniny v závislosti na struktuře substituentu
vycházejícího z uhlíku glukosinolátu (aryl-, alkyl-, aromatický cyklus, indolový substituent;
významné jsou především výrazně zapáchající isothiokyanáty (profánně „hořčičné oleje“),
které jsou v umírněné dávce jednou z chemoprotektivních složek uvedených rostlinných
taxonů. V některých případech se uvolňuje také kyanovodík.
S
R

glc

C

NCS
N

O

SO3-

H2C

Struktura glukosinolátů

1

V rostlinách hrají úlohu kromě jiného jako rezervní zdroj síry a dusíku a jejich
metabolity fungují jako ochranné agens vůči konzumentům a škůdcům. Při studiu vlivu
glukosinolátů na odolnost řepky a dalších brukvovitých rostlin vůči fomové hnilobě se
zjistilo, že imperfektní stadium houby Phoma lingam je citlivé především na 3-=
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hydroxymethylindol, který vzniká z glukobrassicinu (2); z uživatelského hlediska zcela
nežádoucí progoitrin se na rezistenci nepodílí.
S

glc
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SO3NH
H2C
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H

O
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S

3

Snahy o šlechtění hlavního zdroje těchto látek, tj. řepek, (00: 0glukosinoláty, 0eruková
kyselina) jsou do jisté míry problémové, protože některé glukosinoláty lze šlechtěním
ovlivnit, jiné nikoliv (např. glukobrassicin).
Skupina těchto látek je z chemického hlediska velmi široká, dělí se v podstatě na tři
podskupiny (glukosinoláty s alkylovou a alkenylovou skupinou, glukosinoláty obsahující
v alkylovém nebo alkenylovém řetězci hydroxyskupinu a glukosinoláty s indolovou
skupinou) a na základě této struktury dochází při enzymovém štěpení ke vzniku různých
metabolitů (thiokyanátů, isothiokyanátů (1) nebo oxazolidinthionů (3)).
V zástupcích čeledi Brassicaceae je obsaženo ve tkáních minimálně 10 glukosinolátů
rozličné chemické struktury, maximálně 2-3 však tvoří převažující část spektra (semeno
řepky: 75-90 % progoitrinu a glukonapinu).
Význam pro hospodářskou praxi: z hlediska praktického biologického účinku byly
prozkoumány především ty taxony, jejichž morfologické části tvoří součást krmiva, tzn.
hlavně extrahované řepkové šroty5 s obsahem 35-45 % surového proteinu s velmi příznivým
spektrem aminokyselin6,7,8,9,10,11.
Štěpné produkty glukosinolátů vyvolávají vjemy palčivosti, hořkosti, mohou navodit
slzení, zhoršují chutnost pro zvířata, snižují příjem krmiva a tím užitkovost; látky s vyšší KD,
které se rychleji deponují do tukové tkáně, mohou přecházet zčásti do mléka a vajec a
zhoršovat jejich uživatelskou kvalitu. Některé metabolity jsou pro savce a ptáky toxické: mají
strumigenní efekt, jsou hepatotoxické a nefrotoxické, ovlivňují metabolizmus nadledvin.
Rozsah poškození organizmu (především štítné žlázy) závisí na celkovém množství
glukosinolátů, jejich spektru a délce doby, po kterou je zvíře přijímalo. Funkční změny na
štítné žláze jsou následující:
• Klesá podíl jodu, který je žlázou zachycen,
• Vzrůstá podíl monojodthyroninu na úkor dijod- a trijodthyroninu, tím dochází k blokádě
spojení dvou molekul dijodthyroninu na thyroxin,
• Snížené hladiny trijodthyroninu (T3) a thyroxinu (T4) ve žláze vede ke snížení sekrece
obou látek do krevního oběhu,
• Tyroxin je považován za prekurzor trijodthyroninu, protože v případě savců se tato látka
váže na buněčné proteiny asi 10x snadněji než thyroxin,
• Nižší hladiny T3 a T4 vyvolávají zvýšenou sekreci TSH, důsledkem je zvýšení aktivity
štítné žlázy a její hypertrofie.
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Na tomto poškození se účastní všechny tři hlavní metabolické produkty rozkladu
glukosinolátů (thiokyanáty, isothiokyanáty, oxazolidinthiony), i když každý v odlišné míře.
Stejně negativně se tyto glukosinoláty projevují na metabolizmus ryb (Oncorhynchus
mykiss)12. 10% přísada extrahovaného řepkového šrotu s obsahem ∼20 mMol glukosinolátů
do krmiva prasat se ukázala jako nepříznivá z hlediska suprese T4 13. 5-Vinyloxazolidin-2thion (goitrin), látka bezprostředně zodpovědná za negativní postižení štítné žlázy, vznikající
ve rostlinné tkáni po procesním působení z progoitrinu (resp. z epiprogoitrinu), je relativně
snadno degradovatelná ruminálním procesem, působením bakterií a protozoí, tak jako nemálo
jiných metabolitů14.
Další negativní vlastností štěpných produktů glukosinolátů je navození krvácivosti
jater až úhyn (především u drůbeže, prasata a přežvýkavci jsou podstatně méně citliví).
Objevuje se také pokles plodnosti, dosud ne zcela objasněný, způsobený patrně nedostatečnou
výživou matky v důsledku narušené činnosti štítné žlázy.
Studium biologické aktivity této skupiny látek je velmi živé a existují už poměrně
přesná schémata, týkající se užití a koncentrace řepkových šrotů v závislosti na obsahu těchto
látek v rostlinné tkáni. Nicméně i nízký obsah glukosinolátů (zejména 5-vinyloxazolidin-2thionu (3)), který se neprojeví sníženou užitkovostí, ani většinou biochemických parametrů
metabolizmu, zvyšuje výrazně riziko metabolické nerovnováhy zvířat a to právě
permanentním zásahem do metabolizmu T3 a T4 (snížením odolnosti vůči chorobám
v chovech).
Kvalitativní hodnocení: indolylacetonitrily, vzniklé termální degradací indolových
glukosinolátů z komerčních semen řepky, byly sledovány TLC a některé z těchto látek byly
izolovány na Sephadexu LH-2015. Řepkové semeno použité jako součást krmiva bylo také
hodnoceno chromatografické analýzy mikroskopicky za použití N-2,6-trichloro-pbenzochononiminu jako látky pro detekci glukosinolátů16.
Stanovení obsahu: výlisky řepkových semen (řepkové šroty) jsou nejdůležitějším primárním
zdrojem glukosinolátů: japonští autoři popisují HPLC metodu, která je ve shodě s ISO 9167-1
a je vhodná pro rychlou analýzu krmivářského materiálu. Je srovnávnána s alternativní
metodou, kdy jsou glukosinoláty v rozemletých výliscích hydrolozovány myrosinasou a
vzniklá glukosa je stanovena enzymově za použití Glucose C II-Testu WAKO. Obě
kvantitativní metody podávají prakticky stejné výsledky, enzymová metoda je rychlejší a
neklade nároky na přístrojovu techniku17.
Stanovení těchto látek v semenech řepky je věnováne review z nedávné doby18: jsou
porovnávány enzymové, volumetrické metody, dále ELISA a komplexní chromatogrfické
metody s cílem navržení jednoduché, přesné, rychlé a ekonomicky přijatelné metody. Zdá se,
že GC a HPLC metody, které jsou běžně používány v praxi především při analýze
brukvovitých zelenin, stojí stále v popředí všech kvantititaviních metod.
Metody, využívající HPLC s různou detekcí, byly v literatuře poměrně široce popsány; pro
analýzu pícninářských produktů lze přizpůsobit např. metodu HPLC: zatímco způsob
kvantifikace celkového obsahu glukosinolátů s použitím předchozí desulfatace je poměrně
běžný, je nutné konstatovat, že stanovení jednotlivých intkatních glukosinolátů přináší potíže.
Řešení však může přinést iontově-párová HPLC na obrácených fázích19.
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Stanovení glukosinolátů jsou poměrně propracována a to zejména v oblasti látek,
vyskytujících se v biologicky velmi vděčném taxonu Arabidopsis thaliana; z této skupiny
prací, která je široká, lze čerpat a přizpůsobit metody stanovení pro potřeby krmivářství.
2.1.3.1.2
Alkaloidy
V krmivářství hrají významnou roli alkaloidy pouze několika rostlinných čeledí: lipnicovitých
(Poaceae), bobovitých (Fabaceae), hvězdnicovitých (Asteraceae), lilkovitých (Solanaceae) a
okrajově miříkovitých (Apiaceae), pryskyřníkovitých (Ranunculaceae), ocúnovitých
(Colchicaceae) a kýchavcovitých (Melanthiaceae); ačkoliv je toxických zástupců v těchto
čeledích málo (s výjimkou prvních 3 čeledí), jsou o to významnější.
2.1.3.1.2.1
Alkaloidy zástupců čeledi Poaceae
Charakter působení: toxické látky (ergopeptinové a lolinové alkaloidy).

Festuca arundinacea

Festuca pratensis

 http://www.biopix.eu/Photo.asp?PhotoId=
12145&Photo=Festuca-arundinacea

 http://www.biopix.eu/Photo.asp?PhotoId=12152&
Photo=Festuca-pratensis
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Lolium perenne

Lolium multiflorum

 http://www.biopix.eu/Species.asp?Searchtext=
Lolium%20perenne&amp;Category=Planter&amp;q=
Lolium%20perenne

 http://www.biopix.eu/Photo.asp?PhotoId=13664&
Photo=Ray-gras-(Lolium-multiflorum)

Phallaris arundinacea

Phallaris arundinacea

 http://www.biopix.eu/Photo.asp?PhotoId=46041&
Photo=Alpiste,-Chiendent-ruban,-Fromenteau,Herbier-(Phalaris-arundinacea)

 http://www.biopix.eu/Photo.asp?PhotoId=46041&
Photo=Alpiste,-Chiendent-ruban,-Fromenteau,Herbier-(Phalaris-arundinacea)

Výskyt v rostlinách: v čeledi lipnicovitých není tvorba alkaloidů primárně fylogeneticky
fixována, protože se většina trav se vyvíjela současně s býložravci, kterým poskytovala
potravu. Z tohoto důvodu mají taxony méně vyvinou chemickou ochranu. Alkaloidy, vzniklé
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vlastním, geneticky fixovaným metabolizmem jsou proto v travách vzácné, převážnou část
alkaloidních struktur tvoří především ergolinové a lolinové alkaloidy, jejichž producentem
jsou endofytní houby žijící uvnitř rostlinných pletiv (Acremonium sp.), nebo zástupci
vřeckovýtrusných hub, vytvářející tuhé mycelium v klasech obilovin (Claviceps sp.).
Souhrnný pohled na alkaloidy v pícninářsky významných travách byl přehledně podán
v voce 1995, lit.20.
Tab. 1 Hlavní alkaloidy vyskytující se v zástupcích čeledi Poaceae
Taxon
Alkaloidy
Festuca arundinacea SCHREB.
Ergopeptinové (ergovalin)
(kostřava rákosovitá)
Deriváty lysergové kyseliny
Klavinové
Lolinové
Peramin
Festuca pratensis HUDS.
N-acetyllolin
(kostřava luční)
N-fyrmyllolin
perlolin
Lolium perenne L.
Lolitremové (lolitrem B)
(jílek vytrvalý)
Paxillin
Peramin
Perlolin
Lolium multiflorum L.
(jílek mnohokvětý)
Phalaris arundinacea L.
Hordenin
(chrastice rákosovitá)
Gramin
Tryptaminové
Karbolinové

O

R1

H
N

O

O

OH

N

N
CH3

N

R2
O

HN

R1
R2
Ergotamin (4)
MethylBenzylErgosin (5)
MethylIsobutylErgovalin (6)
MethylIsopropylErgostin (7)
EthylBenzylErgoptin (8)
EthylIsobutylErgonin (9)
EthylIsopropylALKALOIDY ERGOPEPTINOVÉ ŘADY
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R2
R1

N

O

N

R1

R2

Norlolin (10)
HHLolin (11)
HMethylN-Methyllolin (12)
MethylMethylN-Formylnorlolin (13) HFormylN-Acetylnorlolin (14)
HAcetylN-Formyllolin (15)
MethylFormylN-Acetyllolin (16)
MethylAcetylALKALOIDY LOLINOVÉHO TYPU
H
N

O

CH2OH

CH3
O
N

N
CH3

N
NH

H3C
N
H

HN

Ergonovin (17)

NH2

Peramin (18)
NH

O

N

OH

NH

O
OCH3
OCH3

N

Perlolidin (19)

Perlolin (20)

HO

HN

CH3

N
N
H

Halostachin (21)

Norharman (22)
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Význam pro hospodářskou praxi: v USA je zemědělsky významná travina kostřava
rákosovitá, která je pěstována na milionech hektarů a infekce porostů Acremonium
coenophialum způsobuje po zkrmení obrovské hospodářské ztráty především v chovech skotu
a koní. Toxicita se u skotu projevuje poklesem přírůstků, snížením dojivosti, obtížným
zabřeznutím, významně se snižuje schopnost regulovat tělesnou teplotu, dochází k omezení
cirkulace krve v končetinách (projevy jsou markantní v období nízkých nebo vysokých teplot
okolního prostředí). U klisen se prodlužuje doba březosti, nastávají problémy s tvorbou mléka
v době sání, k porodu slabých a nevyvinutých zvířat, někdy úhynům. Klisny se během
horkého počasí nadměrně potí. Toxikologicky byla věnována pozornost ergovalinu: např. u
jehňat, které dostávaly krmivo s touto látkou, se v průběhu teplotního stresu zvýšila rektální
teplota a klesly sérové hladiny prolaktinu; ostatní alkaloidy kostřavy mohou mít na intoxikaci
synergický vliv21. Synergický vliv těchto alkaloidů, doprovázejících ergovalin a ergin, byl
prokázán u rostoucích potkanů22; je ovšem otázka, zda model hlodavce s jeho specifickou
enzymovou výbavou je vhodný jako verifikační fenomén tohoto jevu. Bylo také prokázáno,
že suplementace vitaminem E nemá vliv u dojnic na symptomy spojené s příjmem
intoxikované píce s kostřavou rákosovitou23.
Infekce kostřavy je závažným problémem, kterému je věnována pozornost z různých
pohledů, sleduje se např. vliv výšky seče kostřavového a jílkového porostu na následnou
diseminaci infekce endofytem (Neotyphodium sp.) a z ní vyplývající tvorbu alkaloidů;
ovlivnění této mutuální symbiózy mezi endofytem a travinou je velmi zásadní určitě i
z pohledu ovlivnění okolního ekosystému24.
Situace je navíc komplikována tím, že výskyt alkaloidů v kostřavě rákosovité je
většinou podstatně pestřejší než jak bylo uvedeno výše: Acremonium coenophilum je
vřeckovýtrusná houba, systematicky velmi blízká rodu Claviceps, genová exprese řídící
produkci metabolitů je na poměrně jednoduché úrovni, a proto stačí jen běžná změna
podmínek (klima, elicitory v podobě kationtů, jiné houbové organizmy), aby došlo k výrazné
změně metabolického profilu. Indolové alkaloidy, pocházející z tohoto druhu hub jsou
reprezentovány pěti řadami, v kostřavě jsou přítomny zpravidla tři: ergopeptinové (zejména
6), deriváty lysergové kyseliny (především s erginem) a klavinové alkaloidy (chanoklavin,
penniklavin, elymoklavin, agroklavin ad.). Kromě této skupiny jsou přítomny lolinové
alkaloidy (jednoduché pyrrolizidiny, zejména 15, 16) a další (17 až 22).
Další zástupce tohoto rodu, kostřava luční, s obsahem především lolinových
alkaloidů, může být původcem především ekzematózních symptomů u jehňat.
Jílky a zejména jílek vytrvalý může způsobit velké hospodářské ztráty vznikem
nervosvalového onemocnění (ryegrass staggers), běžné spíše v Austrálii a na Novém Zélandu,
v Evropě se dosud vyskytuje poměrně vzácně (původcem je patrně převážně Acremonium
lolii). Onemocnění se projevuje vrávoráním, kulhavostí, tremorem, narušením škáry paznehtů,
u těžké intoxikace může nastat úhyn ve stadiu tetanické křeče. Postižení se manifestuje
především o období horkého počasí, důvodem je přítomnost neurotoxinů (indolisoprenových
lolitremů), především lolitremu B (a pravděpodobně i paxillinu) v důsledku intenzívního
metabolizmu Acremonium lolii a také 18. Obsah těchto látek významně kolísá, tak jak bylo
řečeno už dříve. Z literatury je patrné, že řada studií některých taxonů je už na okraji zájmu,
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pozornost je však nadále věnována hybridům kostřavy rákosovité a jílku vytrvalého, jejichž
promořenost je stále uváděna. U jílku byly také prováděny pokusy směřující ke genetické
modifikaci endofytní houby Neotyphodium lolii a Neotyphodium sp. Lp1 represí genů pro
peptidové syntasy a tím snížení obsahu ergovalinu25. V jílku se vyskytují dva hlavní toxiny:
ergopeptid ergovalin a z lolitremových alkaloid lolitrem B. Ergovalin je vasokonstrikční látka,
převážně se vyskytující u infikované kostřavy rákosovité, lolitrem B je silně tremorogenní
látka, hlavní marker v pícninách z jílku, infikovaného endofytem; kanadští autoři našli
významně pozitivní korelaci mezi kvantitativním výskytem obou látek v jílku, sledovaném
v jejich oblastech26.
Jílek vytrvalý je také taxonem, který se používá nejen jako pícnina, ale také pro
zakládání travních porostů. Promořenost osiva endofyty je zcela jistě významným faktorem,
který je zodpovědný za infekci adventivních travních společenstev a nakonec emisi infekce do
různých oblastech travních pokryvů a tím i pícnin. Z tohoto důvodu byl v Japonsku sledován
obsah ergovalinu a lilitremu B v osivu několika desítek kultivarů traviny z hlediska
monitorování možné diseminace infekce. Ukázalo se, že obsah obou látek a tím infekce byla
velmi výrazná u kultivarů používaných k zalučňování, zatímco u odrůd využívaných
pícninářsky byla velmi nízká27. Tak jako v případě jiných látek je proti toxicitě alkaloidů
z jílku vyvíjena vakcína28.
Zdá se, že infekce jílků endofyty jsou běžné ve všech oblastech zeměkoule, kde může
houba metabolicky perzistovat29.
Z dalších travních taxonů přichází v úvahu chrastice rákosovitá, v ČR se však
nepěstuje jako kulturní rostlina, a proto nemá smyslu o ní blíže hovořit.
Velmi významnou skupinou alkaloidů, jejichž toxikologická významnost se stále udržuje,
jsou námelové alkaloidy. Primární vřeckovýtrusnou houbou je Claviceps purpurea
(Clavicipitaceae), produkující indolové alkaloidy (hlavní zástupci 4 až 9). V současné době je
známo více než 25 těchto alkaloidů, významných je však jen několik. Námelové alkaloidy se
vyskytují v ceráliích (žito, pšenice, ječmen i oves), ale také v travách a na plevelných
rostlinách (na některých zástupcích čeledi Apiaceae se velmi často vyskytuje Claviceps
paspali, hlavní producent erginu a jeho derivátů); výskyt je hojnější při vlhkém počasí (vyšší
infekce). Mycelium má formu sklerocia, které přežívá v půdě, za příhodných podmínek na
jaře vyklíčí a systémem jarní a letní infekce se může houba silně rozšiřovat). Bylo
pozorováno, že ve sklizeném obilí se může pohybovat podíl sklerocia až do 1 %, obsah
alkaloidů je 0-0,6 %, profil alkaloidní frakce je nestandardní. V pícních a plevelných travách
se na přítomnosti alkaloidů vedle námele (zejména Claviceps paspali) mohou podílet (a také
prakticky podílejí) endofytní houby rodů Balansia sp., Acremonium sp.; dřívější uváděné
údaje o možnosti některých zástupců rodů Aspergillus a Penicilium (taxonomicky vzdálených
od rodu Claviceps), přispět tvorbou námelových alkaloidů jsou sice pravdivé, nicméně
z praktického hlediska se v současnosti zdá, že vcelku zanedbatelné. V úvahu nepřichází ani
semena rodu Convolvulus.
Alkaloidy Claviceps lze systematicky rozdělit do následujících skupin:
• Klavinové alkaloidy (klaviny),
• Alkaloidy na bázi lysergové kyseliny,
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•

Peptidové alkaloidy (ergopeptiny, ergopeptamy).
V podstatě lze říci, že námelové alkaloidy (extrakt z námele) je adrenolytikem;
farmakologický účinek je velmi komplexní a lze jej rozdělit do 6 kategorií:
1. vasokonstrikce (periferní),
2. stahy uteru (periferní),
3. adrenolytický účinek (neurohumorální),
4. antiserotoninový účinek (neurohumorální),
5. útlum vasomotorického centra – rozšíření cév, pokles krevního tlaku, bradykardie
(centrální),
6. stimulace sympatiku – tachykardie (centrální),
Podle kvantitativního profilu jednotlivých typů alkaloidů v myceliu se může projevit
v pícnině převažující biologický účinek (toxicita), většinou se však jedná o periferní účinky.
Velmi však záleží na živočišném druhu, kterému jsou tyto alkaloidy podány30. V ČR se už
námel na polích nepěstuje (pěstoval se v období zhruba 1970-1990 zejména na Litomyšlsku),
klasické žito po získání námele se zkrmuje v současnosti už jen ojediněle, a proto nepřicházejí
charakteristické intoxikace námelovinou už v úvahu (toto žito bylo podáváno v krmných
směsích především kravám u nichž se vyskytovalo vysoké procento následného zmetání).
O toxikologickém významu námelových alkaloidů v živočišné produkci byla napsána
velmi poučná přehledná práce31.
Kvalitativní hodnocení: kvalitativní hodnocení námelových alkaloidů bylo vypracováno už
před dlouhou dobou, protože se jednalo o velmi důležité sloučeniny; jako adsorbenty jsou
používány vrstvy celulózy impregnované formamidem, silikagel G, oxid hlinitý se soustavami
obsahujícími zpravidla chlorované uhlovodíky ve směsi s nízkomolekulárními alkoholy32.
Jako detekční činidlo se kromě Dragendorffova reagens používá především činidlo van
Urkovo32, ale v některých případech také činidlo Ehrlichovo33. V současnosti je pro
kvalitativní hodnocení se používány metody RP-TLC34. Použití různých přístupů tenkovrstvé
chromatografie uvádějí přehledové práce např. 35,36. Jako velmi dobré a přesvědčivé je použití
insturmentálních metod (LC-MS)37, které lze při vhodné úpravě použít zároveň jako metodu
kvantitativní.
Stanovení obsahu: lolinové alkaloidy i ergopeptinové alkaloidy jsou stanovitelné běžnými
metodami, jako je kapilární GC-MS38, HPLC s různou detekcí detekcí39,40,41 HPLC-FABMS42, případně ELISA metodami42. Velmi dobré je také použití tandemové kvadrupolové
hmotnostní spektroskopie s ES ionizací s využitím HPLC43, jak bylo ukázáno při studiu těchto
látek v divoce rostoucích travách v Norsku44; metoda může být použita zároveň jako
kvalitativní důlez látek v extraktu z trav. Vypracovány jsou však také ELISA metody43.
Ergovalin se stanovuje metodou HPLC za použití fluorescenční detekce45,46.
2.1.3.1.2.2
Alkaloidy zástupců čeledi Fabaceae
Charakter působení: toxické látky (chinolizidinové alkaloidy).
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Lupinus albus

Lupinus polyphyllus

 http://appliedweeds.coafes.umn.edu/app/herbarium
/images/Hrb-LUPAL-002.jpg

 http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/plants/mag
noliphyta/magnoliophytina/magnoliopsida/fabacea
e/lupinus/polyphyllus-1.jpg

Oxytropis sericea
 http://www.rmrp.com/Photo%20Pages/OO/Oxytropis%
20sericea%20var%20sericea%20100DPI.htm
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Výskyt v rostlinách: hlavními toxickými látkami čeledi jsou chinolizidinové a pyrrolizidinové
(zčásti také piperidinové) alkaloidy.
Význam pro hospodářskou praxi: sledovaným taxonem je především vlčí bob (lupina) (Lupinus spp.); nešlechtěné druhy vyvolávají u zvířat (dokonce i u přežvýkavců) akutní
otravy. V druzích této čeledi bylo nalezeno více než 80 chinolizidinových alkaloidů47, některé
z nich jsou velmi toxické, především lupanin (23) a anagyrin (24); lupanin se vyskytuje
v planém druhu rostoucím u nás – vlčím bobu mnoholistém (Lupinus polyphyllus LINDL.).
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Po příjmu se u zvířat dostavuje nervozita, snížená pohyblivost končetin, křeče a úhyn. Citlivé
jsou zejména ovce. Otravy jsou četnější především na podzim, kdy je koncentrace látky
v pletivech rostlin nejvyšší. U telat se objevuje „crooked calf syndrome“ (zkrácení předních
nohou a jejich hákovité zakřivení, artrogrypóza), dalšími symptomy jsou skolióza,
tortikollitida, lordóza a kyfóza; mláďata nejsou prakticky schopna existence, protože jejich
vývoj je naprosto zabržděn. Rostliny jsou v důsledku obsahu alkaloidů výrazně hořké a u
nešlechtěných druhů byly prokázány až v koncentraci 0,8 %, což je jen obtížně přijatelné pro
výživářské použití. Ve zmíněném vlčím bobu mnoholistém se vyskytuje také anagyrin (až
0,15 %, ), který je teratogenní (krávy).
Pro krmivářské účely se uvažuje použití jak zelené píce (pícninářsky významní
zástupci čeledi Fabaceae obsahují významné množství proteinů a sacharidů), tak především
semen: ta jsou bohatá na proteiny, obsahují však desetiny procenta především
chinolizidinových alkaloidů. Obsah těchto alkaloidů v expulpovaných semenech lze snížit
různými fyzikálně-chemický procesy (vařením, toastováním, extrakcí organickými
rozpouštědly), znamená to však zvýšenou ekonomickou náročnost. Přestože se extrakcí
odstraní více než 50 % těchto sloučenin, přesto přechází zbytkové množství těchto látek (a
zčásti jejich metabolitů) do živočišných tkání (např. vajec), způsobuje jejich hořkost a
samozřejmě také suspektní toxicitu. Selekce (šlechtění) především lupiny bílé (Lupinus albus
L.) není dosud příliš přesvědčivé, protože v sušině píce (semen) jsou přítomny setiny procenta
alkaloidní směsi, což není stálé nízký žádaný obsah.
V současnosti hraje v případě rostlin z čeledi Fabaceae důležitou úlohu také
indolizidinový alkaloid swainsonin (25; někteří zástupci rodů Swainsona, Astragalus,
Oxytropis); byl také nalezen jako metabolický produkt fytopatogenní houby Rhizoctonia,
vegetující na řadě rostlin. Po spásání dobytkem vyvolává tzv. lokoizmus; 25 je inhibitorem αmannosidasy a má vliv na syntézu N-glykosidových oligosacharidů – inhibuje lysozomální αmannosidasu – Golgi mannosidasu II. Jeho příjem zvířaty navozuje symptomy podobné
genetickému onemocnění mannosidose. U přežvýkavců přechází po požití nadzemní části
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vlnice (locoweed: Oxytropis sericea NUTT.) do mléka, do tkání zvířete (ovce), vyvolává
toxicitu a zhoršuje kvalitu mléka48,49.
Kvalitativní hodnocení: chinolizidiniové alkaloidy lze dobře chromatografovat TLC za použití
silikagelu G a směsí nízkopolárních rozpouštědel (benzen, cyklohexan) případně
s methanolem aj. nízkomolekulárními rozpouštědly, nejlépe za přídavku diethylaminu32,
některé práce uvádějí přímo důležité alkaloidy jako anagyrin50,51, v případě lupaninu byla
použita speciálně upravená celulóza a polární vyvíjecí soustava52, oxid hlinitý53, silikagel54.
Pro tyto kvalitativní účely byla použita GC55,56,57.
Stanovení obsahu: obvyklé je použití metod HPLC/DAD a GC/MS (umožňující vytvoření
alkaloidního fingerprintu rostlinného materiálu)58, GC/EIMS59,60,61,62 (anagyrin), v případě
swainsoninu byla použita GC63,64,65,66 ISC67, HPLC-MS68.
Jak v případě kvalitativní analýzy, tak při stanovení je možné použít zpravidla jednu metodu
pro zjištění (i obsahu) všech tří látek.
2.1.3.1.2.3
Alkaloidy zástupců čeledi Asteraceae a Boraginaceae
Charakter působení: toxické látky (pyrrolizidinové alkaloidy).

Senecio vulgaris L.

Senecio jacobea L.

 http://www.plant-identification.co.uk/skye/compo
sitae/senecio-vulgaris.htm

 Lubomír Opletal
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Heliotropium europeum

Borago officinalis

 http://www.panoramio.com/photo/1848944

 Lubomír Opletal

Symphytum officinale
 Lubomír Opletal

Echium vulgare
 http://www.fugleognatur.dk/english/gallery_uk.asp?
mode= ShowLarge&ID=9967

Výskyt v rostlinách: v čeledi Asteraceae (a také v čeledi Boraginaceae) jsou toxickými
pyrrolizidinové alkaloidy; jedná se o esterově vázané necinové baze (bicyklický
pyrrolizidinový skelet) s necikovou kyselinou nebo jejím fragmentem. Nenasycená necinová
baze je výrazně toxičtější než odpovídající forma nasycená. Tyto alkaloidy jsou buď
makrocyklické diestery, otevřené diestery nebo monoestery. Důvody, proč vznikají
v rostlinách, z chemicko-ekologického hlediska, nejsou dosud známy. Jsou to látky významně
obtěžující, které mohou přinést intoxikace i v jiných oblastech, např. potravinářské (Borago
officinalis, brutnák lékařský) nebo fytoterapeutické (Tussilago farfara, podběl léčivý).
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Význam pro hospodářskou praxi: základní toxikózou je senecióza (poškození jater, rozvoj
cirhózy, ascites); Letální dávka se pohybuje od 0,5-3,5 mg.kg-1 denního příjmu. Senicóza je
onemocnění především hospodářských zvířat spásající louky kontaminované starčky (Senecio
sp.) nebo otočníky (Heliotropium sp.). Poškozeny bývají nejen játra, ale i plíce. Příznaky
otravy zvířat jsou prodloužení období mezi porodem a novým zabřeznutím, potraty, pokles
hmotnosti, krvavé průjmy, kóma a smrt. U zvířat s delší dobou užitnosti (chovná zvířata,
dojnice) se ve zvýšené míře vyvíjejí rakoviny jater, alkaloidy jsou také genotoxické69.
Toxickými taxony jsou v tomto případě v našich podmínkách starček obecný (Senecio
vulgaris L.) a starček přímětník (Senecio jacobaea L.), které se za určitých podmínek mohou
rozmnožit v lučních porostech, dostat se do zelené píce (být spásány) nebo do sena, kde je
nebezpečí intoxikace relativně vysoké. Z pyrrolizidinových alkaloidů se v nich nalézají
především senecionin (26), senecifylin a jejich N-oxidy; výrazně citliví jsou koně a skot.
Úhyn nastává při příjmu čerstvého starčku v množství 4-8 % tělesné hmotnosti/den, zdá se
však, že může být i nižší (ovce a kozy jsou odolnější a jsou ohroženy údajně až při příjmu
200-300 % tělesné hmotnosti). Malí hlodavci (králík, morče, křeček) jsou odolní. Bachorová
mikroflóra se podílí na částečné degradaci alkaloidů70; v silážích se alkaloidy mění na
retronecin a v téměř nejedovaté dehydratační produkty. Část makrocyklických systémů však
zůstává zachována (asi 20 mg/kg čerstvé siláže), a proto je i toto krmivo potenciálně toxické.
Obsah alkaloidů v rostlinách bývá nejvyšší v době kvetení, tedy v době seče, resp. v době
otav.
Kvalitativní hodnocení: pyrrolizidinové alkaloidy lze dobře chromatografovat na vsrstvách
silikagelu G za použití středně polárních soustav (např. směs benzen-ethyl-acetát-diethylamin
7+2+1); k detekci slouží Dragendorffovo činidlo (oranžové zóny), případně jodoplatinát
draselný (různobarevné skvrny)32. Lze také použít alkalizovaného silikagelu G a methanolu
jako eluentu32. O tenkovrstvé chromatografii těchto látek byla napsána řada studií, např.
71,72,73,74,75
.
Stanovení obsahu: pyrrolizidinové alkaloidy a jejich N-oxidy, které jsou v tomto rostlinném
materiálu běžné, je možné velmi dobře stanovit HPLC-MS, jak je vidět na příkladu alkaloidů
z extraktu Echium plantagineum, který byl připraven okyselným methanolem 76 (v případě
esterových alkaloidů je nutná opatrnost – tyto estery jsou podstatně stálejší v kyselém než
v bazickém prostředí). Stejným způsobem (HPLC-MS) bylo postupováno v případě analýzy
medu, jehož nektar byl sbírán z květů hadince (Echium vulgare)77, Podobně lze postupovat
(HPLC-ES/MS) v případě extraktů z kostivalu (Symphytum officinale)78,79. Tento typ
alkaloidů lze také analyzovat plynovou chromatografií po derivatizaci (alkylboronáty)80.
Přehledová studie uvádí také sledování těchto látek v mléce81.
Pyrrolizidinové alkaloidy z čeledi Asteraceae (N-oxidy a zároveň volné baze) lze
současně stanovit po extrakci na pevné fázi a následnou inotově-párovou HPLC82. Pro tyto
látky byla vyvinuta také rychlá analytická metoda (GC, TLC) včetně metody přípravy vzorků
a jejich preseparace83.
2.1.3.1.2.4

Alkaloidy zástupců čeledi Solanaceae
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Z hlediska toxických látek přichází v úvahu pouze jediný taxon, a to je brambor obecný
(Solanum tuberosum). Lilek černý (Solanum nigrum) se v senážích může vyskytnout jen
ojediněle: jedná se o rostlinu, která vyhledává spíše vlhčí a zastíněné polohy, a kromě toho je
jeho přítomnost snadno identifikovatelná, protože na statných lodyhách jsou zpravidla vedle
květů zároveň zelené (v době otav) černé bobulovité plody. Steroidní alkaloidy, které se
vyskytují ve všech částech rostliny, jsou buď glykosidy solanidinu (27) (α-chakonin, β1chakonin, β2-chakonin, γ-chakonin, α-solanin, β-solanin a γ-solanin), nebo glykosidy
tomatid-5-en-3β-olu (28) (α- a β-solamarin). Kromě toho jsou přítomny také aglykony.

Solanum tuberosum
 Lubomír Opletal

Solanum nigrum
 Lubomír Opletal
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Charakter působení: toxické látky (steroidní alkaloidy).
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Výskyt v rostlinách: koncentrace alkaloidů v hlízách brambor, které byly pečlivě a
odpovídajícím způsobem uskladněny (teplota do 10 °C, tma, relativní sucho), se pohybuje
pod 10 mg/100 g čerstvé hmoty (0,01 %). V průběhu stresu při vyorávání a při mechanickém
poranění může obsah alkaloidů stoupnout v průběhu následujících 7 hodin na 15 mg (jsou-li
ve tmě), případně na 30-76 mg/100 g (jsou-li na světle), v klíčích při jarním sklepním klíčení
může dosáhnout hodnoty až 1 g/100 g (v sušině až 5,8 g/100 g). Vzestup obsahu těchto látek
nad běžný limit je záležitostí stresu. Tyto látky se vařením nerozkládají a zůstávají
v bramborách „na loupačku“ a v hranolkách v průběhu jejich úpravy. Jsou-li brambory
infikovány běžným agens, tj. Phytophthora infestans, dochází ke zhnědnutí a výrazným
změnám v obsahu sekundárních metabolitů: obsah steroidních glykosidických alkaloidů se
zvyšuje 3-4x.
Význam pro hospodářskou praxi: obsah glykoalkaloidů je pro toxicitu produktů z brambor
zásadní: jejich obsah je chuťově postřehnutelný od hladiny ca 0,015 %; objevuje se pocit
hořkosti, který trvá a maximální čití dosahuje asi po minutě. Pocit palčivosti se vyvíjí asi
minutu a trvá 3-5 minut. Tato fakta jsou však významná jen pro člověka, u zvířat nehrají
významnou roli. Látky mohou být při zkrmování nekvalitních surovin nebezpečné, protože
vyvolávají řadu zažívacích a nervových potíží: trávicí potíže spojené s průjmy, často s příměsí
krve, silnými bolestmi břicha, slabostí, halucinacemi a křečemi. Dochází k inhibici mozkové
acetylcholinesterasy, dále narušují membrány, které obsahují steroly, tím dochází k poškození
střevní mukózy a také dalších tkání, do nichž jsou vstřebané alkaloidy transportovány. Zdá se,
že při tomto toxickém působení dochází nejprve k poškození střevní sliznice a teprve potom
k neurologickým poruchám. Výrazně toxičtější jsou glykosidy, které jsou polárnější, mají
nižší hodnotu distribuční konstanty než aglykony, které jsou lipofilnější; tyto aglykony se
obtížně vstřebávají, procházejí střevy a ve významně vysoké míře se vylučují stolicí. Existuje
názor, že glykoalkaloidy mohou vyvolat chronickou otravu, zcela objektivní důkazy však
dosud chybějí.
Zbytky po zpracování brambor bývají dvojího druhu: tepelně zpracované a nativní. U
nativních zbytků bramborové hmoty je nepříznivou skutečností obsah glykoalkaloidů, který se
zvyšuje zahuštěním: glykosidické formy se sice v průběhu výroby škrobu výrazně uvolňují do
vod a odcházejí jako odpad, méně rozpustné aglykony však zůstávají vázány na rostlinnou
tkáň a mohou negativně působit, i když ne tak rasantně jako glykosidy.
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Rozdíl mezi dávkou přijatou z běžných a tzv. nebezpečných brambor může být
překvapivě malý, orální akutní toxicita glykoalkaloidů je relativně vysoká. Z GIT se rozdílně
vstřebávají, jak bylo řečeno už dříve, vylučují se feces; projevy otravy se dostavují za 0,5-12
hodin po požití. V tomto směru jsou podobné působení saponinů; dochází tak k poškození
buněk střevní mukózy a dalších tkání a orgánů, do nichž jsou vstřebané glykoalkaloidy
transportovány, např. do krve a do jater; střevní bariéra se tak narušuje a do oběhu mohou
vstupovat další toxiny.
Pro hospodářská zvířata chybějí spolehlivé údaje o toxických a letálních dávkách. U
prasat a skotu se projevu ztráta chuti k příjmu žrádla, zvýšené slinění, zažívací poruchy,
neklid, rozšíření zorniček, někdy selhání krevního oběhu. U mladého skotu dlouhodobě
krmeného velkými dávkami brambor dochází k těžké chronické anémii. Zdá se, že drůbež je
ke glykoalkaloidům odolnější, značně citlivé jsou však husy, zejména housata. Problému
obsahu glykoalkaloidů a jejich bezpečnosti, stejně tak jako fenoménu posklizňových změn
v obsahu glykoalkaloidů byla věnována řada studií, např.84,85,86.
Kvalitativní hodnocení: pro tento typ látek jsou vhodné systémy TLC podobné jako při
analýze saponinů: k elučním systémům je vhodné přidávat baze nebo kyseliny. Jako nosič je
používán silikagel (octová kyselina-ethanol 95% 20+60), n-butanol nasycený vodou,
organická fáze systému ethyl-acetát-pyridin-voda (30+10+30) nebo chloroform-ethanolamoniak 1% (40+40+20)32. Pro aglykony se na silikagelu osvědčily soustavy chloroformaceton (60+20) nebo chloroform-methanol (95+5)32.
Stanovení obsahu: hlavní alkaloidy je možné stanovit HPTLC/denzitometrickou metodou na
silikagelu G F25487. Tato metoda se při analýze steroidních alkaloidů brambor stává
oblíbenou, protože se pomocí ní látky dobře dělí88. Naskýtá se také možnost použít
fluorodenzitometrický přístup89. Pro stanovení je také možné využít skenování desek po
provedení TLC90, zejména pro rychlé stanovení těchto látek91. Byla také publikována
metodologie analýzy glykoalkaloidů z brambor92. Nelze ani opomenout klasickou HPLC
techniku93,94,95, případně jiné metody (immunoassay96, Matrix-Assisted Laser
Desorption/Ionization Time-of-Flight Mass97).
2.1.3.1.2.5
Alkaloidy zástupců čeledi Apiaceae
V úvahu přicházejí taxony bolehlav plamatý Conium maculatum (koniin) a krabilice mámivá
Chaerophyllum temulum (zde je výskyt piperidinových alkaloidů otazný).
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Conium maculatum
 Lubomír Opletal

Conium maculatum
Charakter působení: toxické látky (piperidinové alkaloidy).
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Výskyt v rostlinách: alkaloidy jsou lokalizovány především v nažkách (0,2-2 %, nejvyšší
obsah v nezralých plodech). Vlistech je obsah 0,1-0,5 % (nejvyšší v době kvetení), v květech
∼0,25 %, ve stoncích ∼0,06 %.
Význam pro hospodářskou praxi: bolehlav plamatý (Conium maculatum L.) obsahuje
piperidinové alkaloidy, především koniin (29), který má určité hemolytické účinky, ale
především zasahuje do činnosti motorického nervového systému. Otrava nastává do 30 minut
po příjmu rostlinné hmoty a smrt nastává za plného vědomí vlivem selhání dýchacích svalů.
Nejvyšší obsah alkaloidů je před kvetením rostliny, především v květech a plodech.
Intoxikace touto rostlinou však není běžná: je sice pravda, že se rostlina nárazově hojně
vyskytuje na určitých pastvinách, její zápach po myšině (zejména na suchého slunečného
počasí) však zvířata odpuzuje. Nejvyšší nebezpečí hrozí na jaře, kdy jsou spásány mladé listy
spolu s ostatní pící. Velmi citlivé jsou krávy, u nichž je krizová dávka 3,3 mg/kg ž. hm.
Naproti tomu bylo pozorováno, že bahnice jsou významně odolnější: dávka 44 mg látky/kg ž.
hm. měla jen mírné účinky. Nicméně byly pozorovány významné růstové defekty u jehňat,
pokud jejich matky spásaly bolehlav v relativně nízkých množstvích, které však navodily
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chronickou toxicitu: dochází k hákovitému poškození končetin. U kůzlat se objevuje rozštěp
patra. Pokud se vyskytne bolehlav v senáži, významné nebezpečí patrně nehrozí a to ani
tehdy, jsou-li přítomny plody (nažky). Koniin (a další alkaloidy) jsou poměrně těkavé a
rostlinná část pozbývá rychle toxicity. Otázka, jak se chová zelená biomasa při případném
silážování nebyla dosud řešena. Tomuto problému byla věnována zajímavá přehledná práce98.
Kvalitativní hodnocení: koniin je látkou látkou sledovanou už velmi dlouhou dobu, proto jeho
analýza pomocí TLC byla uspokojivě vyřešena už před mnoha lety; je používán např.
Silikagel G alkalizovaný 0,5 M hydroxidem draselným při použití eleuční směsi chlorofromethanol (8+1), detekce se provádí Dragendorffovým činidlem. Podobné metody jsou
používány dosud (např. planární chromatografie99,100 ad.).
Stanovení obsahu: pro stanovení obsahu nejen koniinu, ale i příbuzného γ-koniceinu, které
vytvářejí patrně určité riziko v živočišné výrobě v Argentině, lze velmi dobře použítu už dříve
zmíněnou metodu planární chromatografie99. Pro tyto těkavé alkaloidy je vhodná především
plynová chromatografie101,102,103.
Chaerophyllum temulum

Chaerophyllum temulum
 http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Chaerophyllum_
temulum_blossom.jpg

Chaerophyllum temulum
http://commons.wikimedia.org/wiki/Im
age:Chaerophyllum_temulum.jpg

Charakter působení: toxické látky (patrně piperidinové alkaloidy).
Výskyt v rostlinách: v celé nadzemní části.
Význam pro hospodářskou praxi: výskyt koniinu a podobných piperidinových alkaloidů
v tomto taxonu je suspektní104, dosud neexistuje originální literatura, která by o tomto faktu
podávala jasné údaje. Spíše se zdá, že že toxické účinky (podráždění tkání, omámenost) jsou
výsledkem působení zcela jiných látek (těkavého cherofyllinu původně izolovaného z Ch.
bulbosum, viz dále).
Kvalitativní hodnocení: v literatuře neuváděno.
Stanovení obsahu: v literatuře neuváděno.
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2.1.3.1.2.6
Alkaloidy zástupců čeledi Ranunculaceae
Charakter působení: toxické látky (alkaloidy různého typu).
Výskyt v rostlinách: na teritoriu ČR přicházejí v úvahu především tyto toxické taxony:
Aconitum (oměj)– A. callybotryon (o. šalamounek), A. lycoctonum (o. vlčí),
Consolida (ostrožka) – C. regalis (o. polní),
Delphinium (stračka) – D. oxysepalum (s. karpatská), D. elatum (s. vyvýšená),
Thalictrum (žluťucha) – T. aquilegifolium (ž. orlíčkolistá), T. flavum (ž. žlutá).

Aconitum callybotryon

Aconitum lycoctonum

 Lubomír Opletal

 http://www.pbase.com/hvr_oosterzele/image/
32057645

Consolida regalis

Delphinium oxysepalum

 Lubomír Opletal

 http://www.feedbus.com/wikis/plwikipedia.php?title=
Grafika:Delphinium_oxysepalum_a5.jpg
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Thalictrum aquilegifolium

Thalictrum flavum

 http://www.henriettesherbal.com/pictures/p13/pag
es/thalictrum-aquilegifolium-2.htm

 L. Opletal

Delphinium elatum
 http://search.pbase.com/search?q=delphinium+ela
tum&c=sp

Význam pro hospodářskou praxi: oměj šalamounek a oměj vlčí se v travních porostech sice
vyskytují, nebezpečí intoxikace je však velmi nízké; porosty nejsou nikdy tak rozsáhlé, aby
ohrozily zvířata. Ostrožka polní je drobnou rostlinou rostoucí v polních kulturách jako plevel,
v poslední době už ne hojný; v travních porostech se nevyskytuje. Vzácné jsou zprávy o
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intoxikaci dobytka po spasení straček (Delphinium sp.). Tam, kde tyto rostliny divoce rostou,
existuje nebezpečí při spásání kravami (3 mg/g hmoty jsou toxické)105. Pro teritorium ČR je
tento fakt nezajímavý; stračky volně v přírodě v travních společenstvech nerostou. Žluťuchy
(T. aquilegifolium, T. flavum) nebyly dosud popsány jako zdroj intoxikace.
Kvalitativní hodnocení: není uváděno.
Stanovení obsahu: není uváděno.
2.1.3.1.2.7
Alkaloidy zástupců čeledi Colchicaceae
Z nečetných taxonů rodu Colchicum sp., rostoucích na teritoriu ČR přichází v úvahu pouze
ocún jesenní (Colchicum autumnale).

Colchicum autumnale
 Lubomír Opletal

Charakter působení: toxické látky (deriváty isochinolinu).
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Výskyt v rostlinách: celá rostlina obsahuje zhruba 30 alkaloidů (květy 1,2-2 %; semena 0,51,2 %; nať 0,1-0,5 %?; hlízy 0,1-0,6 %), z nichž některé jsou prokazatelnými artefakty
vzniklými při sušení).
Význam pro hospodářskou praxi: obsah kolchicinu (30) v celkové frakci alkaloidů je ∼60-70
%. Ekologie kvetení tohoto taxonu je však odlišná od ostatních rostlin (ale běžná pro čeleď
Colchicaceae): v časném létě vyrůstají velké listy s plodním stvolem, který nese tobolku s
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mnoha semeny, v časném podzimu rostlina kvete. Zdá se, že nebezpečí intoxikace je větší
spíše v časném létě, protože nadzemní hmota a obsah kolchicinu v ní je právě v tomto období
vyšší než na podzim, kdy jsou louky z velké části spasené a květy zaujímají relativně malý
kvantitativní profil bylinného patra (i když toxicita květů i zde může být patrná). Sušením se
toxicita rostliny nesnižuje; udává se, že toxická je dávka zhruba 1 kg čerstvé nadzemní
části/100 kg ž. hm. zvířete. Alkaloid je mutagenní, po požití se poměrně rychle vstřebává,
silně se váže na plazmatické a buněčné proteiny, je eliminován žlučí a reabsorbován znova ve
střevě, což vyvolává nebezpečí kumulace malých dávek a nástup chronické toxicity.
Symptomy jsou vomitus, křeče v zažívacím ústrojí, křečovité močení, vodnaté až hlenovité
feces, krvácení v GIT, krev v moči, často paralýza končetin. Nezdá se, že by digestivní
systém přežvýkavců významně snižoval toxicitu této látky; látka přechází do mléka a
významně zhoršuje jeho kvalitu. V nižších dávkách vyvolává u zvířat abortus.
Kvalitativní hodnocení: kolchicin, resp. morfologické části ocúnu jsou známy dlouhou dobu
ať už jako prostředek trávení nebo jako farmaceutická surovina, a proto je metoda jeho TLC
analýzy dobře propracována.Lze jej výborně chromatografovat na Silikagelu G v soustavách
ethyl-acetá-mravenčí kyselina – octová kyselina (100%)-voda (100+11+11+26), nebo ethylacetát-methanol-voda (100+13,5+10) při použití detekce UV záření (λ=254 i 366 nm) a
Dragendorffova činidla; tato metoda je vpodstatě lékopisnou metodou106. Metod TLC však
existuje velké množství.
Stanovení obsahu: pro rychlé stanovení alkaloidu je doporučována TLC/denzitometrie107,
zajímavá kvantitativní elektrochemická metoda navrhuje využití karbon-skleněné
elektrody108, běžné je používání HPLC-MS pro stanovení této látky v tekutinách
pocházejících ze živočišných tkání, např.109, dále se uplatňuje micelární elektrokinetickou
kapilární chromatografie110, nesporně velmi výkonnou a přesnou je kapalinová
chromatografie „high-output“ LC/MS/UV/ELSD111, vedle klasické HPLC je také využívána
plynová chromatografie112, ale také RIA metoda113.
2.1.3.1.2.8
Alkaloidy zástupců čeledi Melanthiaceae
Intoxikace kýchavicemi je vzácná; na území bývalého Československa bylo možné setkat se
se 3 taxony: kýchavicí černou (Veratrum nigrum), kýchavicí bílou bílou (V. album ssp.
album) a kýchavicí zelenokvětou (V. album ssp. lobelianum). Největší nebezpečí může
představovat patrně druh V. album v obou poddruzích, zejména V. album ssp. lobelianum.
V ČR se jednotlivé druhy vyskytují disjunktivně: V. nigrum pouze v Bílichovském údolí a
částečně vysázený v Českém krasu,V. album ssp. album je na Šumavě, Předšumaví a
v Novohradských horách, V. album ssp. lobelianum pak v Jizerských horách, Krkonoších,
v Hejšovině, Orlických horách, v Českém ráji, kolem Č. Třebové a Lanškrouna, na Kralickém
Sněžníku, v Hrubém i Nízkém Jeseníku, na Oderských vrchách, v Beskydech, v Pobečví a
Poodří, v Ostravské pánvi.
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Veratrum album ssp. album

Veratrum nigrum

 http://www.flickr.com/photos/stationalpine
josephfourier/2036914675/

 http://calphotos.berkeley.edu/cgi/img_query?query _
src=photos_flora_sci&enlarge=0000+0000+0806+1001

Charakter působení: toxické látky (pseudoalkaloidy s triterpenovým skeletem a steroidní).
Výskyt v rostlinách: v listových bazích je udáváno 0,9-1,5 % směsi alkaloidů, v listové čepeli
0,1-0,3 %, cit.104; celkový obsah v nadzemní části nebude patrně převyšovat 0,5 %.
Význam pro hospodářskou praxi: kýchavice obsahují tzv. veratrové alkaloidy (celkem asi 60
steroidních alkaloidů; alkaloidní směs se nazývá veratrin, obsahuje především cevadin (31)
cyklopamin, cykloposin, germin, germidin, jervin, rubijervin, protoveratrin A, protoveratrin B
a další). Alkaloidy jsou distribuovány v celé rostlině, která je robustní, listnatá a v horských
oblastech se může vyskytovat na pastvinách, na některých místech poměrně hojně. Tyto
sloučeniny patří mezi jedny z nejjedovatějších látek. Dochází především ke znecitlivění
sliznic, kýchání, krvácení z nosu, slzení, překrvení spojivek, snížení krevního tlaku,
bradykardii, bradypnoe, nakonec selhání dechu a srdeční činnosti. Sušením se toxicita
nesnižuje, přežvýkavci nejsou metabolicky zvýhodněni oproti monogastrickým živočichům.
Uvádí se, že dávka 200 g suché kýchavice je letální i pro velká zvířata. U koz a ovcí
způsobuje např. významné kongenitální defekty mláďat ve vývoji mozku a faciální oblasti,
pokud matky spásaly kýchavici114.
Kvalitativní hodnocení: provádí se TLC na kyselém oxidu hlinitém nebo silikagelu za použití
nízkopolárních soustav115.
Stanovení obsahu: provádí se HPLC116,117, s využitím ES/MS118, obrácených fází119.

2.1.3.1.3
Kyanogenní glykosidy
Charakter působení: toxické látky (kyanovodík).
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Výskyt v rostlinách: tyto sloučeniny jsou v přírodě relativně běžné120,121,122, výskyt je
soustředěn do významných čeledí (Linaceae, Rosaceae, Malaceae, Amygdalaceae,
Euphorbiaceae, Fabaceae), jejichž někteří zástupci poskytují suroviny pro výrobu krmných
směsi (len setý, maniok, jetele, štírovník, vikev).
R1

O-β-glc
C

R2

CN
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Toxický kyanovodík (HCN) vzniká kyanogenezí z kyanogenního glykosidu (32): aglykony
jsou tvořeny α-hydroxynitrily (kyanhydriny), které jsou stabilizovány sacharidem navázaným
na hydroxylovou skupinu. Volné α-hydroxynitrily jsou stabilní ve vodném prostředí jen při
slabě kyselém pH. Štěpení kyanogenních glykosidů probíhá prakticky ve 3 krocích. U
glykosidů obsahujících navázanou β-D-glukopyranosu se působením β-glukosidasy odštěpí
glukosa a vznikne α-hydroxynitril, který se působením α-hydroxynitrilyasy štěpí na HCN a
aldehyd (keton). U glykosidů, u nichž je disacharidová složka, je prvá fáze hydrolýzy
dvoustupňová. Nejprve se hydrolyzuje glykosidová vazba disacharidu, přechodně vznikne
jednodušší glykosid a ten teprve podlehne popsané hydrolýze.
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Tab. 2 Obsah kyanovodíku v některých rostlinách123
Část
Taxon
Jetel plazivý (Trifolium repens)
Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus)
Len setý (Linum usitatissimum)
Vikev úzkolistá (Vicia sativa ssp. angustifolia)
Čirok (Sorghum spp.)
Maniok (hořké odrůdy) (Manihot esculenta)

Fazol měsíční (Phaseolus lunatus)
Zblochan vodní (Glyceria aquatica)

Píce
Píce
Semena
Semena
Mladé
listy
Listy
Kůra hlíz
Dřeň hlíz
Boby
Listy

Obsah HCN (mg/kg)
Čerstvá
suchá
0-800
200-1500
200-300
520
600
1040
840
330
100-4000
1500-4300

Význam pro hospodářskou praxi: v ČR přicházejí v úvahu lněné semeno (resp. lněné
pokrutiny), jetele a štírovník. Nejvíce údajů existuje o jeteli plazivém. Za limitní hodnotu
obsahu HCN se považuje 370 mg/kg sušiny, u současných českých odrůd se hladiny pohybují
v rozmezí 210-750 mg/kg sušiny patrně proto, že současné šlechtění je zaměřeno především
na agrotechnické vlastnosti, aniž by byla věnována náležitá pozornost obsahu HCN.
Velmi významné je také využití lněných pokrutin. Je to druhotná surovina dostupná ve
velkém množství, a proto jsou vypracovávány metody, jak snížit její toxicitu, resp. zbavit ji
zbytkového oleje a zároveň inaktivovat kyanogenní sloučeniny124.
Toxikologické studie se soustřeďují především na množství uvolněného HCN, i když
při celkovém posuzování škodlivých účinků je potřeba zhodnotit také obsah nenarušených
kyanogenních glykosidů, α-hydroxynitrilů, aldehydů nebo ketonů. Rozhodujícím toxickým
účinkem je inhibice cytochromoxidasy a zábrana buněčného dýchání; zprostředkovaně jsou
zasaženy i další enzymy a některé biochemické pochody, postiženy jsou mozek a srdce.
Počátečními projevy otravy jsou intnezívnější (a namáhavější) dýchání, periferní znecitlivění,
ztráta rovnováhy, dýchací obtíže, tetanické křeče, ochrnutí až úhyn. Aktivita hydrolytických
enzymů kyanogenních rostlin a nespecifických glykosidas z jiných složek krmiva může
vyvolat u monogastrických živočichů jen omezené uvolnění HCN. Glykosidasy mají
optimální oblast štěpení 4,0-6,2, α-hydroxynitrilasy ještě nižší; tyto podmínky naštěstí
neodpovídají pH v trávicím traktu monogastrických živočichů. K částečnému štěpení
glykosidů dochází až ve střevě, působením mikroflóry, hydrolýza je neúplná, část glykosidů
se vstřebává v intaktní formě a může tak později vyvolat toxicitu. Existují značné rozdíly
mezi jednotlivými živočišnými druhy a nakonec i mezi jedinci: např. chronická intoxikace
byla zjištěna u prasat krmených tepelně neupraveným maniokem, obsahujícím kolem 500 mg
HCN/kg, v případě drůbeže je údajů málo, užitkovost zřejmě klesá při obsahu HCN v krmivu
vyšším než 100 mg/kg. U přežvýkavců existuje více možností: hydrolýzu provádí řada
bachorových bakterií v závislosti na spektru a také na druhu sloučeniny, která je
hydrolyzována (rizikový je zejména prunasin). Rozsah detoxikace HCN na thiokyanát, resp.
formaldehyd je nízký, rozhodující je vstřebávání HCN z bachoru (které probíhá rychle,
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protože se snižuje disociace molekuly HCN). Přežvýkavci jsou proto výrazně citlivější než
ostatní skupiny zvířat. Míra intoxikace klesá, je-li současně podána velká dávka škrobových
krmiv (běžné potravní sacharidy působí jako určité antidotum vůči intoxikaci HCN, část HCN
se patrně aduje na glukózu, uvolněnou hydrolýzou škrobu). Detoxikace HCN v játrech
probíhá na thiokyanát, který je velmi málo toxický; její míra závisí na obsahu síry, v tomto
případě nejlépe na přísunu methioninu. Zvýšený přísun kyanogenních glykosidů také
nepříznivě ovlivňuje hladinu selenu v krvi ovcí a jehňat a zvyšuje náchylnost jehňat vůči
nutriční myopatii, jak bylo prokázáno u jetele plazivého.
Bylo také zjištěno, že jak kondenzované, tak hydrolyzovatelné třísloviny inhibují
hydrolýzu kyanogenních glykosidů β-glukosidasami. Proto je při dostatku tříslovin v krmné
dávce účinek kyanogenních glykosidů na přežvýkavce nízký, je však potřeba zvolit určitý
kompromis, protože zvýšený obsah tříslovin má naopak za následek snížení využitelnosti
krmné dávky.
Předpokládá se, že letální dávka HCN je např. pro ovce 2,0-2,4 mg/kg ž. hm. Při
lehkých otravách se např. u ovcí objevuje nechutenství, přetrvávající až do odeznění příznaků
intoxikace. Je-li skot dobře živen, pak je tolerovatelná denní dávka HCN podstatně vyšší,
dosahuje až 50 mg/kg ž. hm., opak nastává u zvířat podvyživených. Je také známo, že
jednorázový přísun HCN je podstatně nebezpečnější než přísun chronický, při kterém snesou
zvířata podání vyšších dávek (15-20 mg/kg ž. hm.). Jetel plazivý je možné spásat až do dávky
1000 mg/kg sušiny, pokud je ve smíšeném porostu v obvyklém zastoupení.
Omezení účinku HCN spočívá v blokádě kyanogeneze inaktivací β-glukosidas, nebo
odstraněním glykosidů (což je vpodstatě neproveditelné), případně kombinací obou metod.
Jako schůdné se jeví genetické manipulace a příprava siláží. Relativně nebezpečné je seno
s obsahem kyanogenních rostlin, zejména je-li podáno ve formě granulí.
Kvalitativní hodnocení: siliakgel GF254 s použitím směsi chloroform-methanol-mravenčí
kyselina125 a podobné systémy126,127, případně s využití také HPTLC128,129
Stanovení obsahu: velmi jednoduchou metodou stanovení glykosidů je stará metoda
spočívající ve stanovení celkového obsahu HCN a teoretický propočet na určitý kyanogenní
glykosid; stanovení je prováděno spektrofotometricky130. Tyto látky jsou stanovitelné také
denzitometricky po rozdělení TLC a rozkladu glykosidu β-glukosidasou z Helix pomatia na
desce131. Jednotlivé glykosidy jsou stanovovány úspěšně pomocí GC (lněné semeno a
produkty z něho): glykosidy extrahované horkou vodou jsou po odpaření vzorku a rozpuštění
v bezvodém
pyridinu
derivatizovány
N-N-bistrimethylsilyltrifluoroacetamidem
a
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trimethylchlorosilanem, detektor se používá plamenově-ionizační . Stanovení se provádí
také LC metodami, např. (HPLC-MS/NMR)132, HPLC127, 133mikrodifuzní metodou s využitím
detekce na pevné fázi134. Rychlou a reprodukovatelnou metodu představuje elektrochemická
detekce produktů štěpení po rozdělení směsi HPLC135; tuto metodu je možné použít také ke
kvalitativnímu hodnocení kyanogenních glykosidů ve směsi.
2.1.3.1.4
Nitroderiváty alifatických uhlovodíků
Tato skupina toxinů je výrazně úzká: jedná se prakticky jen o deriváty propanu, resp. 3nitropropanol (33) a jeho oxidovanou formu 3-nitropropionovou kyselinu (34). Vyskytují se
v rostlinách ve volné formě, častěji však ve formě glykosidu (nitropropanol vytváří
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miseroxotin 35), nebo ve formě esterů s D-glukosou (jednotlivé hydroxyskupiny D-glukosy
jsou esterifikovány až do stupně triesterů.
Charakter působení: toxické látky.
Výskyt v rostlinách: látky 33 a 35 se vyskytují jen druzích rodu Astragalus spp.136 - ∼ 420
druzích, z nichž většina roste na teritoriu USA. Z evropských druhů jsou přítomny např.
v taxonu A. lusitanicus, toxickém pro ovce. Kyselina 3-nitropropionová (34) a její mono- až
triestery s D-glukosou (6-monoester, korollin, koronillin, koronarian, karakin, cibarian) se
vyskytují významně v čičorce pestré (Coronilla varia), dále ve štírovníku růžkatém (Lotus
corniculatus) a některých dalších taxonech z čeledi Fabaceae (ale i z jiných čeledí, které však
nejsou z pícninářského hlediska zajímavé)137.
CH2-CH 2-CH2OR

CH2-CH2-COOR

NO2

NO2

R= H 3-nitropropanol (33)
R= β-D-glc miserotoxin (35)

R= H 3-nitropropionová kys. (34)
R= β-D-glc: estery

Lotus corniculatus

Astragalus lusitanicus

 http://en.wikipedia.org/wiki/Lotus_corniculatus

 http://www.fotosearch.com/AGE035/l01-398455/

Coronilla varia
 Lubomír Opletal
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Význam pro hospodářskou praxi: glykosidy a estery jsou hydrolyzovány enzymy bachorové
mikroflóry; rychlejší hydrolýza nastává u esterů, pomalejší u glykosidu. U monogastrických
zvířat a také u hlodavců, je výskyt mikrobiální β-glukosidasy nižší, miserotoxin se štěpí
podstatně pomaleji a vstřebává se nerozštěpený. V případě esterů je situace jednodušší:
esterasy jsou běžné přítomné v tenkém střevě, a proto se zde estery 34 s glukosou štěpí rychle.
Po rozštěpení 35 dochází v játerch na jeho oxidaci na 34 a poměrně rychlé eliminace. Toxicita
nitroderivátů je založena na dvou mechanizmech účinku:
1. methemoglobinémii, způsobené dusitanovými ionty, které vznikají metabolizací 34,
2. inhibicí sukcinát-dehydrogenasy a tím blokací mitochondriálního dýchání. Tato
ireverzibilní změna je způsobena karbaniontem vznikajícím z 34, který se vytváří
z volné kyseliny při fyziologickém pH na některých citlivých místech organizmu (v
mozku, kde bylo této nemetabolizované látky nalezeno významné množství),
Příznaky otravy u zvířat jsou nechutenství, paralýza končetin, ztráta rovnováhy, obtížné
dýchání a ztuhlost svalů na krku; smrt nastává zástavou dechu a vznikem apnoe. Chronický
přísun 3-nitropropionové kyseliny (34) může vyvolat příznaky Huntingtonovy choroby.
Toxické jsou 3-nitropropionová kyselina, nikoliv 3-nitropropanol nebo miserotoxin.
Přežvýkavci mají vyšší detoxikační kapacitu vůči 34 než hlodavci, kteří jsou významně
citlivější vůči této látce; hodnoty detoxikační účinnosti u hlodavců jsou uváděny na ca 0,4
µmol/ml bachorové šťávy/hod., pro 33 je tato hodnota 4-5x nižší. Většina bachorových
bakterií snáší hladiny nitrosloučenin na úrovni 20-60 mg/kg ž. hm., jsou to však dávky, které
u některých jedinců navozují otravu. Vůči těmto látkám jsou vysoce citliví koně,
z přežvýkavců pak samice v období laktace.
Přes všechny tyto nepříznivé jevy existuje stále výzva studovat použití čičorky pestré
(Coronilla varia L.) jako potenciální pícniny (tato rostlina je jak v Evropě, tak zejména
v USA intenzívně šlechtěna a to nejen pro technické účely): je podstatně méně hořká než
vojtěška, obsahuje více živin a její stravitelnost je také lepší.
Kvalitativní hodnocení: Silikagel F254, ethyl-acetát-benzen (95+5), detekce hydroxamovým
činidlem138.
Stanovení obsahu: dosud je používána jediná metoda založená na odštěpení nitroskupiny a
následném stanovení dusitanů diazotační a kopulační reakcí spektrofotometricky139.

2.1.3.1.5
Deriváty guanidinu
Charakter působení: toxické látky (galegin a deriváty).
Výskyt v rostlinách: galegin a jeho deriváty
H 3C

HOH2C

H

H
NH

NH
H 3C

CH2NHCNH2

36

N

H3C

CH2NHCNH2

37

41

N
OH

38

Galega officinalis
 Lubomír Opletal

Význam pro hospodářskou praxi: galegin 36 je obsažen v nadzemní části jestřabiny lékařské
v množství ∼0,1-0,25 %, 4-hydroxygalegin 37 0,05-0,1 %, peganin (38, vasicin) 0,1-0,25
%140. Tyto látky jsou hořké chuti, dobytek se jim však poměrně vyhýbá. Celkový toxický
účinek je složen z účinků jednotlivých látek: přítomné saponiny zlepšují resorpci dusíkatých
látek a tím i jejich nepříznivý účinek: látky působí jako laktagogum (zvyšuje se produkce
mléka), zároveň však dochází ke stimulaci sympatiku, nevzrůstá, ale spíše klesá hmotnost
zvířat. Guanidinové deriváty působí hypoglykemicky, u ovcí byla zjištěna salivace,
pohotovost ke křečím a paralýze141. Saponiny zvyšují diurézu, peganin uvolňuje bronchy,
stimuluje dýchání a tvorbu sekretu v dýchacích cestách. U ovcí byla údajně vyvolána
intoxikace podáním 0,4-0,5 kg čerstvé jestřabiny nebo 0,1 kg úsušku)/den/zvíře. Jestřabaina je
z pícninářského hlediska velice atraktivní, byly konány pokusy s tepelným ošetřením nati,
nicméně výsledky, spojené se zkromovacími pokusy, nejsou povzbudivé. Jestřabina roste
volně na některých lukách.
Kvalitativní hodnocení: v případě galeginu se provádí tenkovrstvou chromatografií142.
Stanovení obsahu: provádí se TLC (siliakgel; chloroform-methanol-voda 6,5+3,5+1)
s následnou spektrofotometrií (λ=525 nm)143 nebo spektrofotometricky po barevné reakci
s modifikovaných Sakaguchiho činidlem144.
2.1.3.1.6
Toxické aminokyseliny a látky z nich vycházející (lathyrogeny)
Charakter působení: toxické látky (nefyziologické aminokyseliny).
Výskyt v rostlinách: lathyrogenní aminokyseliny, jejich deriváty a dipeptidy jsou obsaženy
v několika desítkách druhů rodu Lathyrus spp. (hrachor) a Vicia spp. (vikev), z nichž některé
jsou součástí krmiva. Jsou charakteristické především pro zástupce čeledi Fabaceae z
tropických oblastí; jejich výskyt je nutnou obranou většinou proti hmyzím škůdcům. V tomto
přehledu jsou uvedeny jen látky přítomné v tuzemských surovinách.
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Význam pro hospodářskou praxi: po jejich konzumaci se vyvíjí dva typy lathyrismu.
V případě neurolathyrizmu je nejcitlivější skupinou drůbež. Z pokusů na ovcích se
ukázalo, že bachorová mikroflóra přežvýkavců je dokáže poměrně úspěšně je metabolizovat.
Příčinou lathyrismu jsou nefyziologické aminokyseliny β-kyano-L-alanin (39, Vicia sativa
L.), β-N-oxalylamino-L-alanin (40), α,γ-diaminomáselná kyselina (41) a její γ-Noxalylderivát. Semena hrachoru setého obsahují 0,1-2,5 % β-N-oxalylamino-L-alaninu, 41 je
zastoupena v semenech hrachu lesního a hrachoru dlouholistého zhruba v 1,5 %. Onemocnění
postihuje CNS, projevuje se ztrnutím a slabostí svalů, zejména paralýzou svalů končetin.
Úmrtí jsou řídká, je to však intoxikace obtěžující.
Osteolathyrismus je charakterizován poruchou metabolizmu kolagenu a elastinu
vycházejícího z účinku β-aminopropionitrilu (42) a jeho β-(γ-glutamyl)-derivátu, které se
vyskytují v řadě druhů hrachoru, zejména v hrachoru vonném (L. odoratus), avšak problémy
mohou nastat i po příjmu jiných taxonů, např. v semenech zástupců rodu Vicia ssp. se
vyskytuje kole 0,15 % β-kyanoalaninu a 0,6 % γ-glutamyl-β-kyanoalaninu, které mohou být
rizikové pro drůbež: zvyšuje se propustnost membrán vajec a zhoršuje se pevnost skořápky.
Hrachor setý, který je pěstitelsky nenáročnou rostlinou s vysokým obsahem bílkovin, však
nelze z tohoto pohledu významně používat v pícninářství; účinek neurotoxinů jej pro tuto
oblast významně vylučuje.
Zcela běžnější látkou, která se může v krmivu vyskytnout, je L-DOPA (43, L-3,4dihydroyfenylalanin), vyskytující se v nemalém obsahu v semenech bobu obecného (Vicia
faba L.). V nevyzrálém materiálu, který se může dostat do zkrmování, je 5-6 % této látky
(zráním obsah rychle klesá). Této látce se přisuzuje účast na vzniku favismu (hemolytické
anémie)145.
Kvalitativní hodnocení: pro kvalitativní analýzu lze použít stejné metody jako v případě
fyziologických aminokyselin; byly propracovány před zhruba 30 lety, jsou však stále
používány a efektivní146.
Stanovení obsahu: zpravidla HPLC147, jinak jsou metody při použití standardů obvyklé jako
v případě běžně stanovovaných aminokyselin.

43

2.1.3.1.7
Inhibitory proteas 148
Charakter působení: antinutriční látky.
Výskyt v rostlinách: jsou poměrně běžné v zástupcích mnoha rostlinných čeledí.
S endopeptidasami (trypsin, chymotrypsin) i endopeptidasami vytvářejí stabilní komplexy a
tím tlumí jejich enzymovou aktivitu. Dělí se na inhibitory: serinových proteas (Kunitzův typ,
Bowmanův-Birkův typ), sulfhydrylových protas, kyselých proteas a metaloproteas. Svými
účinky a výskytem jsou nejzávažnější inhibitory serinových proteas; vzhledem k významu ve
výživě jsou tyto látky sledovány především v zástupcích čeledí Fabaceae, Solanaceae a
Poaceae.
Význam pro hospodářskou praxi: potlačují růst zvířat, omezují štěpení bílkovin a jejich
stravitelnosti u drůbeže, nevýznamně u hlodavců; bílkoviny krmiva se vylučují trusem,
Snižuje se absorpce dusíku a síry z tepelně neupravené sojové moučky u drůbeže a hlodavců,
vyvolávají hypertrofii a hyperplazii slinivky břišní a zvýšené vylučování enzymů touto
žlázou, stimulují syntézu trypsinu a chymotrypsinu ve slinivce, čímž vzrůstá potřeba
methioninu a cysteinu, které je nutné dodávat do krmiva aditivně, způsobují endogenní ztráty
dusíku a síry, zvyšují tvorbu a uvolňování cholecystokininu, resp. dalších látek s podobnou
funkcí, které stimulují sekreci enzymů ze slinivky. Dochází ke snížení užitkovosti zvířat,
zhoršuje se zdravotní stav.
Kvalitativní hodnocení: TLC se nepoužívá, detekce se neprovádí, vyžaduje speciální
analytické metody.
Stanovení obsahu: běžně se neprovádí. Je snaha o předběžnou úpravu krmiva aby byly tyto
látky eliminovány.
2.1.3.1.8
Lektiny149
Charakter působení: antinutriční látky.
Výskyt v rostlinách: velmi významně se vyskytují především v zástupcích čeledi Fabaceae,
ale také Solanaceae a Poaceae, v různých morfologických částech. Jsou to specifické proteiny
nebo glykoproteiny, které mají specifickou schopnost vázat se na určité lipidní struktury nebo
sacharidy živočišných tkání a tak je eliminovat z biochemických procesů. Významná je jejich
schopnost aglutinovat erytrocyty (fytohemaglutininy).
Význam pro hospodářskou praxi: obecnou vlastností je jejich vysoká odolnost vůči štěpení
proteolytickými enzymy in vivo, intenzita vazby lektinu na sacharidy přítomné na povrchu
buněk luminálního střevního epitelu závisí na typu lektinu; pevnou vazbu vytvářejí jen tři
typy těchto látek a to s komplexní specifitou (univerzální), např. lektin fazolu obecného,
specifické vůči N-galaktosaminu, např. lektin soji, specifické vůči N-acetylglukosaminu,
např. lektin pšeničných klíčků. Vazba lektinů specifických vůči glukose/mannose (hrách,
čočka) je jen omezená, nedochází prakticky ke škodlivému působení na živočichy.
Antinutriční účinky (nejzávažnější jsou u fazolu obecného) se projevují zpomalením
až zastavením růstu (v krmivu >1 %), hypertrofií tenkého střeva, poškozením jeho epitelu a
zvýšenou tvorbou střevního hlenu, zvýšením počtu baktérií a nížení aktivity enzymů. Mohou
vyvolat také hypetrofii jater, slinivky a atrofiilíku. Omezují resorpci jodu.
Kvalitativní hodnocení: TLC se nepoužívá, detekce se neprovádí, vyžaduje speicální
metodiky.
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Stanovení obsahu: běžně se neprovádí. Je snaha o předběžnou úpravu krmiva aby byly tyto
látky eliminovány.
2.1.3.2
Bezdusíkaté látky
2.1.3.2.1
Fenolické sloučeniny
Fenolické látky tvoří největší část přírodních antinutričních a potenciálně toxických látek150;
z rostlinného materiálu jsou prakticky neodstranitelné (především mykotoxiny, třísloviny,
fytoestrogeny), a proto je nutné volit různé jiné metody, aby byl jejich vliv snížen na
minimum. Nejvýznamnější jsou mykotoxiny (a ve vyšších dávkách některé kumarinové
deriváty), které jsou přímo toxické, ostatní látky mají spíše charakter látek antinutričních a ve
většině případů se ani nestanovují.
Z analytického pohledu je lze rozdělit do několika skupin:
1) alkylfenoly (alkylresorcinoly, gossypol)
2) kumariny
3) třísloviny
4) fytoestrogeny různých struktur
5) mykotoxiny různých struktur
6) látky vycházející ze struktury 1,4-dihydro-2H-benzo[d][1,3]oxazinu (avenaluminy,
avenanthramidy).
2.1.3.2.1.1
Jednoduché fenoly různé struktury
Alkylfenoly - deriváty resorcinolu
Charakter působení: antinutriční látky.
Výskyt v rostlinách: tyto resorcinolové deriváty (44) se vyskytují nejen v obilninách (žito,
tritikale, pšenice), především ve vnější vstrvě obilky a proto jich podstatná část zůstává
v otrubách, ale také v semenech některých zástupců čeledi Fabaceae151, ale i některých
léčivých rostlinách (Ginkgo biloba), v nichž mohou být zdrojem nepříznivých účinků.
Význam pro hospodářskou praxi: Průměrný obsah se pohybuje od 0,2-1 mg/g obilek. Kolísání
obsahu je dáno jak genetickými vlivy, tak vlivy prostředí. Nejsou to pro výživu látky příliš
příznivé152 a není vhodné, aby jejich obsah překročil 1 mg/g sušiny cereálního produktu
(především u žita), protože při vyšší koncentraci klesá příjem krmiva. Tyto látky zůstávají
v otrubách i po extruzi153.
Kvalitativní hodnocení: TLC využívá např. oxidu hlinitého a vodný methanol jako eluční
systém154 a silikagelu155,156. Detekce je poměrně snadná, protože molekula obsahuje dva
izolované fenolové hydroxyly.
Stanovení obsahu: původně spektrofotometricky po reakci s Fast Blue B salt157, v současnosti
objektivnějšími metodami jako jsou GC/MS158,159,160 a HPLC především na obrácené
fázi161,162.
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Gossypol
Charakter působení: toxická látka.
Výskyt v rostlinách: žlutý, ve vodě obtížně rozpustný pigment, se vyskytuje v různých částech
bavlníku, nejčastěji je však přítomen v pigmentových tělískách bavlníkových semen, v nichž
tvoří 20-40 % hmotnostního obsahu. Výskyt v semenech má velký ekonomický význam; čím
vyšší je jeho obsah, tím nižší je kvalita šrotů používaných jako krmivo.
Význam pro hospodářskou praxi: Gossypol vkazuje přímou toxicitu, ale také reaguje
s bílkovinami, což způsobuje toxicitu protrahovanou, protože to vede ke zhoršování krmné
hodnoty. citlivé jsou dojnice na začátku laktace a mláďata s dosud nevyvinutými předžaludky.
U monogastrických zvířat je možné šroty zkrmovat jen omezeně; toxicita látky vzrůstá
s přísadou olejů nebo jiných tukovitých látek. Pokud jsou ve šrotech přítomna neporušená
pigmentová tělíska, je jejich toxicita vyšší než při běžném obsahu gossypolu, patrně
v důsledku přítomnosti dalších toxických látek. Za bezpečnou dávku pro prasata se považuje
0,01 hm. % volného gossypolu v krmné dávce (v odrůdách Gossypium hirsutum se pohybuje
obsah 45 v rozmezí 2-6 %). U slepičích brojlerů byla nalezena významná závislost: je-li
poměr enantiomerů (+)-gossypolu/(-)-gossypolu významně vyšší, pak je toxicita krmiva
výrazně nižší, než je-li tomu obráceně163; tento fakt byl pozdější studií rozpracován a
potvrzen164. U býčků snižuje současný přídavek vitaminu E toxicitu gossypolu165.
Toxicita se u monogastrických zvířat projevuje sníženým příjmem krmiva, úbytkem
tělesné hmotnosti, průjmem, odbarvováním srsti, hemolytickou anémií, výskytem serózní
tekutiny v tělních dutinách, plicích a v perikardu, degenerativními změnami jater a sleziny,
krvácivostí v játrech, tenkém střevě a žaludku. U nosnic reaguje s železem obsaženým ve
žloutku a způsobuje jeho olivově zelené zbarvení. Může zhoršit líhnivost vajec. Gossypol
přechází do žloutku vajec.
Kvalitativní hodnocení: provádí se na silikagelu za použitím eluční soustavy aceton-voda166,
případně v jiných soustavách167,168; jako optimální je však dělení na silikagelu v soustavách
chloroform-methanol-voda (65+25+4) a benzen-methanol (20+5).
Stanovení obsahu: po hydrolýze vázané látky se provádí separace na pevné fázi, eluce a
reakce s chloridem železitým169, spektrofotometricky170.
Kuskutin
Charakter působení: toxická látka.
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Cuscuta europea
http://botany.cs.tamu.edu/FLORA/perdeck/c
or_060.jpg

Cuscuta epilinum
http://www.biopix.dk/Photo.asp?Language=
la&PhotoId=30807&Photo=Flax-Dodder(Cuscuta-epilinum)

Cuscuta epithymum
 http://www.naturephoto-cz.eu/cuscutaepithymum-picture-6402.html
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Výskyt v rostlinách: kuskutin (45) je sloučenina známa více než 110 let, kdy byla poprvé
izolována z nati Cuscuta epithymum171, v současnosti je běžnější spíše pod názvem bergenin.
Vyskytuje se v řadě rostlin, např. Astilbe, Rodgersia, Peltoboykinia, Bergenia sp., také v
Corylopsis, Mallotus, Caesalpinia, Shorea, Ardisia, Cuscuta, Connarus ad. Má zajívavý
antitussický účinek, vyskytuje se prakticky ve všech kokoticích, které u nás rostou.
Význam pro hospodářskou praxi: mohou se vyskytnout relativně lehké otravy, projevující se
poruchami funkce zažívacího ústrojí, tonickými křečemi, záškuby a třesem skeletárního
svalstva. Otravy jsou vzácné; může k nim dojít po zkrmování slámy nebo travních porostů,
které byly lokálně silně napadeny kokoticí
Kvalitativní hodnocení: TLC na silikagelu172,173; detekci lze provást za pomoci UV záření,
případně detekčními činidly na fenoly.
Stanovení obsahu: používá se HPTLC/denzitometrie174,175, TLC/denzitometrie176,173,177,178.
2.1.3.2.1.2
Kumariny
Charakter působení: toxické látky.
Výskyt v rostlinách: kumariny se běžně vyskytují v řadě čeledí, z nichž některé jsou
pícninářsky významné (Fabaceae), bezpočet jiných, v nízkých koncentracích, má spíše
protektivní nebo terapeutický efekt.
Význam pro hospodářskou praxi: kumarinové látky mohou indukovat hepatotoxicitu179,
navozovat alergii a zhoubné bujení pokožky. Živočichové je mohou dlouhodobě přijímat
v nízkých koncentracích, mohou pro ně mohou být (mají spasmolytické, cholagogní a
digestivní účinky), ale také toxické (fotosenzibilizace).
Jednou z nejvýznamnějších látek je kumarin (46) – lakton (Z)-kumarové kyseliny a
jeho dimér dikumarol (47).

Melilotus albus

Melilotus officinalis

 Lubomír Opletal

 Lubomír Opletal
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Kyselina o-kumarová se běžně vyskytuje např. v travních porostech, nikoliv volná, ale
většinou ve formě glykosidů. Při schnutí sena dochází vlivem mechanického stresu, anebo
vliv účinku glukosidas k odštěpení cukerné složky za vzniku této volné kyseliny, která velmi
snadno cyklizuje na kumarin; tento proces je doprovázen charakteristickou vůní. Velmi
významná je tato vůně, objeví-li se v travních porostech zejména komonice (Melilotus
officinalis (L.) PALLAS – komonice lékařská, Melilotus albus MEDIC. – komonice bílá)180.
Tato komonice hraje významnou roli, protože může být v poznatelném množství součástí
zkrmování, v zahrančičí je dokonce šlechtěna jako píce (také v ČR181). V komonici bílé může
být až 25 g kumarinu (včetně jeho prekurzorů)/kg. Kumarin je vonnou látkou, které se zvířata
vyhýbají, protože jim chutná hořce, nepředstavuje pro však významné nebezpečí. To nastává
teprve tehdy, pokud seno zaplesniví, zejména, je-li infikováno mikromycetou Penicillium
jensenii, která vyvolá velmi rychlý přechod kumarin na dikumarol (47). Dikumarol
kompetitivně brzdí tvorbu protrombinu v játrech vzhledem ke své podobnosti s vitaminem
K a v důsledku toho může dojít k poměrně rozsáhlým krvácením (antagonista vitaminů K).
Ačkoliv existuje rozdílná citlivost jednotlivých živočišných druhů, citlivé jsou např. březí
husy a dojnice v plné dojivosti, je třeba tento fakt velmi důkladně sledovat.
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Kvalitativní hodnocení: kumarin (ale také i dikumarol) je možné chromatografovat TLC na
silikagelu ve středně polárních soustavách (benzen s acetonem nebo ethyl-acetátem), případně
v toluenu za přídavku ethylformiátu a mravenčí kyseliny (přídavek kyseliny je velmi
prospěšný)2. Kumarin žlutozeleně fluoreskuje při λ=365 nm po alkalizaci ethanolovým
roztokem KOH). Vrstvy je vhodné pufrovat182,183.
Stanovení obsahu: HPLC-TSP-MS (liquid chromatography-thermospray mass spectrometry) a
HPLC-EI-MS (liquid chromatography-electron impact-mass spectroscopy)184; metoda je
pochopitelně vhodná i pro kvalitativní rozlišení obou kumarinů, HPLC na obrácených fázích
s fotometrickou detekcí (311 nm)185.
2.1.3.2.1.3
Chinony
Charakter působení: toxické látky.
Výskyt v rostlinách: Chinony v širším slova smyslu se v přírodě vyskytují poměrně běžně,
zejména ve formě projímavých laxativních anthrachinonů (Polygonaceae). Komplexní
chinony se mohou stát občasným zdrojem toxicity a to zejména fotosenzibilizace
(Hypericaceae, Polygonaceae). V úvahu přicházejí pouze dvě látky: hypericin (Hypericum
perforatum L., Hypericaceae) a fagopyrin (Fagopyrum esculentum MOENCH, Polygonaceae).
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Hypericum perforatum

Fagopyrum esculentum

 Lubomír Opletal

 Lubomír Opletal

Význam pro hospodářskou praxi: uvedené látky mají významnou fotosenzibilizační aktivitu;
po požeru dochází v rámci biotrasnformačních procesů k distribuci do kůže, která po
vystavení určitým vlnovým délkám UV záření (po absorpci tohoto záření) vyvolává
významnou negativní kožní reakci (po aktivaci světlem se tvoří adukty s pyrimidinovými
bazemi DNA), resp. fotosenzitizaci. Nejčastěji trpí fotosenzitizací přežvýkavci, prasata, koně
a drůbež pak v podstatně menším měřítku.
V případě třezalky tečkované se jedná o hypericin (48), resp. jeho derivát
pseudohypericin. 48 vyvolává reakci po požeru, fotosenzitizace je navozena světlem o λ=300600 nm. Fagopyrin (49) je piperidinovým derivátem hypericinu. K intoxikaci dochází po
požeru nati pěstované pohanky a to zejména v období těsně před rozvitím poupat, kdy je
obsah fagopyrinu v rostlině nejvyšší. Statisticky je však patrno, že poškození zdraví zvířat je
nízké (aslepoň v ČR): pohankové porosty zpravidla spásány nejsou (obsah fagopyrinu je
v pohankové slámě po vyluštění semen zpravidla velice nízký), květoucí třezalce tečkované se
přežvýkavci vyhýbají z důvodu jejího specifického zápachu. V tomto případě hrozí nebezpečí
pouze ze senáže.

50

OH

O

NH

OH

OH

O

OH

HO

CH3

HO

CH3

HO

CH3

HO

CH3

OH

O

OH

NH

OH

48

O

OH

49

Kvalitativní hodnocení: hypericin (48): TLC na silikagelu186,187.
Stanovení obsahu: hypericin (48): HPTLC188,189, TLC denzitometrie189,190 HPLC191,192,
spektrofotometrie193.
Fagopyrin (49): lze aplikovat stejný postup jako v případě hypericinu.
2.1.3.2.1.4 Třísloviny
Jsou to sloučeniny relativně rozpustné ve vodě (Mr 500-3000 Da), srážejí bílkoviny, vytvářejí
komplexy s celulosou, škrobem, alkaloidy, některými minerálními látkami a mohou mít
svíravou chuť. Rozdělují se na třísloviny:
1. hydrolyzovatelné (estery gallové kyseliny a jejích oligomerů, digallové až pentagallové,
např. hexahydroxydifenová kyselina (50) s glukosou, případně ellagové kyseliny
s glukosou), které se podle uvedené struktury dělí na gallotaniny a ellagotaniny,
2. kondenzované (jsou tvořeny kondenzací flavanolových jednotek, např. procyanidin B-1
(51), které jsou zpravidla ve vodě méně rozpustné než hydrolyzovatelné,
3. smíšené (estery gallové kyseliny s katechinem), které jsou méně běžné než předchozí
typy; mají vlastnosti jak hydrolyzovatelných, tak kondenzovaných tříslovin.
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Charakter působení: potenciálně antinutriční látky.
Výskyt v rostlinách: vyskytují se ve velkém počtu rostlin (především Rosaceae,
Fabaceae,Poaceae, Fagaceae, Theaceae ad.) z nichž některé jsou velmi zásadní z hlediska
pícninářského. U vyšších rostlin (dvouděložných) jsou to látky velmi často se vysktující.
51

Tab. 3 Nejvýznamnější krmné plodiny osahující třísloviny
Skupina
Taxony
Pícniny
Lotus corniculatus,Lotus pedunculatus, Onobrychis
viciifolia, Coronilla varia, Lespedeza cuneata
Semena luskovin
Vicia faba, Pisum sativum, Phaseolus vulgaris
Semena plodin jiných
Sorghum bicolor, Brassica napus, Hordeum vulgare
čeledí
Význam pro hospodářskou praxi: Rozhodující z hlediska výskytu i vlivu na výživu hrají
kondenzované třísloviny. Třísloviny mají příznivé i nepříznivé účinky na krmnou dávku194:
při vysokém obsahu snižují příjem krmiva, stravitelnost bílkovin a sacharidů a užitkovost
zvířat. Při nízkých až středních dávkách brání u přežvýkavců nadmutí a zvyšují tok
neamoniakálního dusíku a esenciálních aminokyselin z bachoru a tím zvyšují využitelnost
bílkovin krmiva.
Nepříznivé účinky se projevují především snížením příjmu krmiva v důsledku
zhoršení chutnosti a také zhoršení trávicích procesů (třísloviny vytvářejí se sacharidy,
především však s bílkovinami konjugáty, které jsou obtížně rozpustné ve vodě a obtížně
stravitelné).
Příznivé účinky jsou významné především u přežvýkavců. Spočívají ve faktu, že
krmivo s obsahem kondenzovaných tříslovin snižuje pevnost a stabilitu pěny, kterou za
normálních okolností vytvářejí některé rozpustné bílkoviny bobovitých pícnin (vojtěška, jetel
luční) v trávicím traktu a významně se tak podílejí proti vzniku tympanie.
Kvalitativní hodnocení: pro kvalitativní hodnocení je vhodné využít lékopisných metod, které
jsou dokonale vyzkoušené a fungující195: pracuje se především na silikagelu (po předběžném
přečištění extraktu) za použití středně polárních soustav (ethyl-acetát-hexan-diethylether-98%
octová kyselina 40+20+20+20), detekce je prováděna roztokem Echtblausalz B.
Stanovení obsahu: vzhledem ke strusturní šíři sledovaných sloučenin (a to i v jednotlivých
strukturních skupinách) je vhodné použít metodu, která je vyzkoušená a umožňuje širokou
aplikovatelnost: touto metodou je lékopisný postup stanovení tříslovin reakcí s FolinovýmCiocalteuovým činidlem (barevná reakce tříslovin s komplexem fosfowolframanu
fosfomolybdenanu sodného); vzniklé zbarevení se kvantifikuje spektrofotometricky196. Tato
reakce umožňuje použít jako referenční látky jako (+)-katechin, tak gallovou kyselinu; reakce
je velmi citlivá a dobře reprodukovatelná. Před vlastním stanovením je vhodné provést
presaparci fenolových sloučenin z rostlinného materiálu z důvodu odstranění flavonoidů a
ostatních nízkomolekulárních látek, které by poskytly falešné výsledky.

2.1.3.2.1.5
Fytoestrogeny různých struktur
Fytoestrogeny představují širší skupinu látek, která vykazuje účinek podobný přirozeným
estrogenům (3,17-β-estradiol), který zasahuje především estrogenní α-receptory a vyvolává
tak charakteristické estrogenní účinky.
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Fytoestrogeny vyšších rostlin, které se uplatňují v píci, patří prakticky do 3
strukturních skupin:
• kumestany – kumestrol, 4´-methoxykumestrol, repensol, trifoliol (čeleď Fabaceae),
• isoflavony – daidzein, formononetin, genistein, biochanin A (čeleď Fabaceae),
• lignany lariciresinolového typu – sekoisolariciresinol, matairesinol ad. (čeleď
Linaceae)
• ostatní fytoestrogenní sloučeniny dosud neidentifikované
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Charakter působení: potenciálně toxické látky.
Výskyt v rostlinách: vyskytují se ve velkém počtu rostlinných čeledí, v zástupcích pícninářsky
využívaných čeledí Poaceae, Fabaceae, Linaceae jsou významné.
Význam pro hospodářskou praxi: závažné jsou především první dvě skupiny látek, protože
mohou navodit nepříznivé účinky.
Kumestany se vyskytují v jetelovinách; hlavním představitelem je kumestrol (52), který je
převládajícím estrogenem vojtěšky, běžně je v odrůdách plazivých jetelů a jeteli inkarnátu.
Jeho estrogenní aktivita je 30-40x vyšší než u isoflavonů, přesto je však jejich účinek
podstatně nižší než u diethylstilbestrolu.
Isoflavony (např. daidzein 53) jsou soustředěny do významných zástupců čeledi Fabaceae.
Jsou významnou součástí potravy minimálně 1/5 lidstva, v lidském potravním řetězci se navíc
vyskytují jako součástí doplňků stravy s velmi příznivými (protirakovinnými) účinky,
v produkci hospodářských zvířat, která se řídí jinými pravidly, však nemusí jejich nadměrný
obsah přinášet optimální efekty.
Lignany lariciresinolového typu jsou běžně přítomny v krmných dávkách, pokud jsou do nich
přidávány lněné pokrutiny. Isolariciresinol a jeho diglukosid jsou střevními bakteriemi
štěpeny na účinný lignan matairesinol (54), který navozuje fytoestrogenní aktivitu; podle
údajů literatury se však vůbec nezdá být toxikologicky významná.
Ostatní fytoestrogenní sloučeniny dosud neidentifikované vycházejí z různých struktur a
většinou nebyly dosud izolovány a identifikovány, jen je zaznamenán jejich účinek; např. srha
a jílek mají vysokou estrogenní aktivitu, téměř takovou jako jetele na začátku kvetení.
Estrogenní aktivita byla zjištěna také při zkrmování řepného chrástu a pícní slunečnice.
Účinky na reprodukci se mohou projevit inhibicí sekrecí živočišných estrogenů; tím je
narušena ovulace, pohyb vajíček ve vejcovodu, vzniká nepravá říje (nepravá březost) a
objevují se degenerativní změny pohlavního ústrojí. Dostavují se nepravidelné intervaly mezi
říjemi, dlouhodobá říje (nymfomanie), nadměrná sekrece hlenu, překrvení děložní sliznice, na
vaječnících se objevují cystické znetvořeniny folikulu, současně se zvyšuje kontrakce dělohy
a vejcovodů. Snižuje se transport vajíček a omezuje se možnost oplodnění. Stupeň působení
estrogenů na organizmus se liší podle jednotlivých zvířat (např. daidzein je netoxický a
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neovlivňuje reprodukční cyklus krysích samic197), přijaté dávky a doby expozice. Celkově lze
říci, že tyto látky mohou vykázat určité riziko198.
Metabolické účinky (účinky na výši přírůstků) se projevují pozitivně jen u samců
přežvýkavců. Mladé porosty s vysokou fytoestrogenní aktivitou mají galaktogenní aktivitu,
zvyšuje se jak množství mléka, tak jeho tučnost, zvyšuje se také množství prolaktinu
produkovaného hypofýzou, nezabřezlým jalovicích se na pastvě mocně vyvíjí vemeno,
beranům se účinkem formononetinu prodlužují prsní bradavky a dokonce se objevuje tekutina
připomínající mléko.
Morfogenetické a karcinogenní účinky způsobují, že se narušuje vývoj normálního
samičího pohlavního ústrojí. Důsledkem může být zvýšený výskyt karciogenních buněk
v okolí děložního krčku.
Kvalitativní hodnocení:
kumestrol: silikagel s indikátorem pro UV 254 nm, benzen:metanol, detekce UV 254 nm199.
Isoflavony: polyamid se soustavou obsahující maravenčí kyselinu200, silikagel s kyselou
soustavou201, neutrálními soustavami, např. 202,203
Lignany: je používán prakticky jen silikagel (většinou s indikátorem pro UV 254 nm a středně
polární soustavy (chloroform, benzen + nízkomolekulární alkoholy, estery)204
Stanovení obsahu:
kumestrol: TLC a fluorometricky205, HPLC 206,207,208 (na normálních nebo obrácených
fázích).
Isoflavony: TLC/denzitometrie209, TLC modifikací metody Francise a Millingtona210, HPLC
s různou detekcí (také s využitím MS)206,207. Používá se také GC211 GC/MS anebo RIA212.
Lignany: HPTLC213, HPLC s UV detekcí206.
2.1.3.2.1.6
Mykotoxiny
Charakter působení: toxické látky.
Výskyt v rostlinném materiálu: z hlediska chemické struktury se jedná o širší skupinu
metabolitů mikromycet, původně izolovaných jako aflatoxiny z mycelia Aspergillus flavus a z
tekutého média na němž byla tato houba kultivována. Jsou to významně látky (vyskytují se
zpravidla ve směsích, v nichž se účinek látek může návzrajem synergizovat. V přírodě jsou
široce rozšířené v potravinářských surovinách (arašídy, arašídová mouka, mouka ze semen
bavlníku, kukuřice, ad.), nevhodně uskladňovaných pícninách, a proto je na ně soustředěna
velká toxikologická a hygienická pozornost.
Tab. 4 Hlavní mykotoxinů v krmivech214
Rod*
Metabolity
Alternaria
Tenuazonová kyselina, alternariol, alternariolmethylether
Aspergillus
Aflatoxiny B1 (55), B2, G1, G2, sterigmatocystin, cyklopiazonová
kyselina, ochratoxin A
Fusarium
Deoxynivalenol, nivalenol, zearalenon, T-2 toxin, diacetoxyscirpenol
Penicillium
Patulin, ochratoxin A, citrinin, penetrem A, cyklopiazonová kyselina
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* do přehledu nebyly zařazeny metabolity rodu Claciceps ad., protože o nich bylo pojednáno
už dříve (kap. separátně v kapitole 2.1.3.1.2.1).
O

O

O

O
O

OCH3

55
Význam pro hospodářskou praxi: jsou především hepatotoxické, kancerogenní a abortivní.
Příznaky primární mykotoxikózy se projevují obecně destruktivními změnami na orgánech,
rozdíly mezi působením jednotlivých toxinů jsou patrné až po chronickém příjmu. Vedle
tohoto faktu se vyskytují sekundární mykotoxinová onemocnění vyvolaná příjmem malých
množství specifických toxinů. Zvířata jsou citlivější k infekcím a v důsledku narušení imunity
klesá jejich přirozená odolnost.
Jednou z nejvýznamnějších látek je aflatoxin B1 (44). Základní a reprezentativní
literatura je uvedena v přehledných kompendiích214,215 a přednáškách216 a není potřeba je
široce rozebírat. Hladiny mykotoxinů jsou stanoveny Vyhl. 451/2000 Sb., kterou se provádí
zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., resp. Vyhláškou č.
184/2004 Sb., kterou se změnila Vyhláška č. 451/2000 Sb. Na rozdíl od jiných škodlivých
látek je tato skupina metabolitů pro konečného příjemce velmi škodlivou, protože např.
aflatoxiny jsou látky poměrně velmi stabilní a přecházejí s jatečními produkty do další části
potravního řetězce.
Kvalitativní hodnocení: silikagelu G, chloroform-methanol 1-3 %, detekce UV32.
Stanovení obsahu: provádí se velmi vhodně HPLC po předkoloné derivatizaci trifluooctovou
kyselinou217,218,219,220, případně přečištění na imunoafinitních kolonách, které bylo také
převzato do norem České republiky a Evropské unie221,222. Pro ostatní mykotoxiny jsou
rovněž používány HPC/MS metody, případně RIA, lépe ELISA metody, případně komerčně
dodávané testy (VICAM)223. Kvantitativní analýza mykotoxinů je na pracovištích Státní
veterinární správy velmi dobře zajištěna.

2.1.3.2.2
Nefenolické sloučeniny
2.1.3.2.2.1
Alifatické karboxylové kyseliny
Alifatické karboxylové kyseliny jsou někdy v pícninách přítomny; jejich toxicita však není
prakticky příliš významná. V úvahu přicházejí pouze dvě sloučeniny, kyselina transakonitová (56) a kyselina šťavelová (57).
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Kyselina trans-akonitová
Charakter působení: toxická látka (vazba vápníku a hořčíku).
Výskyt v rostlinách: trans-akonitová kyselina (56); predominantní v listech cukrové třtiny
(Saccharum officinarum, Poaceae), v podmínkách střední Evropy se vyskytuje v mnohých
travách, zejména zjara, v souvislosti s tzv. pastevní tetanií (jednaz forem klinické
hypomagnesiémie u přežvýkavců).
Význam pro hospodářskou praxi: nízký.
Kvalitativní hodnocení: podobné jako v případě šťavelové kyseliny s použitím referenční
látky (viz níže).
Stanovení obsahu: optimálně chromatograficky HPLC224,225, mohou však být použity i jiné
metody.
Kyselina šťavelová
Charakter působení: toxická látka (vazba vápníku).
Výskyt v rostlinách: kyselina šťavelová (57), šťavelan vápenatý (bez toxikologického
významu).
Význam pro hospodářskou praxi: kyselina šťavelová narušuje metabolizmus a využití
vápníku prakticky u všech obratlovců. Potenciálně nebezpečné pícninářské suroviny jsou však
jen ty, které obsahují více než 100 g látky/1 kg, případně je podán většího objem čerstvých
rostlinných částí (zkrmování krmné řepy, cukrovky a především chrástu z nich). Objevuje se
osteomalacie související s nedostatkem vápníku.
Kvalitativní hodnocení: velmi dobré se jeví použití křemeliny impregnované
polyethylenglykolem za použití soustavy představované diisopropyletheru, kyseliny mravenčí
a vody. K detekci jsou používány acidobazické indikátory, běžné pro použití při TLCbromkresolový purpur, bromfenolová modř226.
Stanovení obsahu: pro stanovení obsahu volné kyseliny je možné použít široce známou
manganometrickou metodu (titrace roztokem manganistanu draselného v kyselém prostředí),
pro obsah jak volných oxalátů tak oxalátů vázaných (např. oxalátu vápenatého) poskytují
dobrou službu komerčně vyráběné kity, např. SIGMA Urinalysis Diagnostics Kit227.
2.1.3.2.2.2
Saponiny
Charakter působení: toxické antinutriční látky.
Výskyt v rostlinách: v krmivech přicházejí v úvahu především pentacyklické, triterpenové
saponiny (soja, vojtěška a příbuzné pícniny); steroidní saponiny se vyskytují pouze v ovsu
(jak obilkách, tak slámě).
Vojtěška obsahuje v sušině (podle odrůdy) 0,3-2 % těchto látek (většinou glykosidů
medikagenové kyseliny a sojasapogenolů); výskyt saponinů bývá vyšší ve 2. a 3. seči (tento
fakt koreluje s fenofází rostliny). Tak jako u řady mnoha jiných užitkových rostlin, je výskyt
saponinů nejvyšší těsně před kvetením, v měkkých tkáních (listech) je obsah vyšší než ve
sklerenchymatických stoncích. Významnou hořkostí a dráždivým účinkem na hrdlo disponují
s největší pravděpodobností glykosidy kyseliny zanhové.
V odtučněných sójových šrotech je průměrně 0,3-0,5 % saponinů, především
glykosidů a cukerných esterů 5 typů sojasapogenolů. Prozatím není z přehledu literatury
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patrné, že by sójové sapogenoly vykonávaly významný negativní efekt z antinutričního
hlediska.
Biologickou aktivitu vykazují především intaktní saponiny, které mají navázanou
cukernou složka; ta zvyšuje rozpustnost látky, schopnost tvořit micely, ovlivňovat povrchové
napětí, měnit elektrolytovou rovnováhu a tím narušovat normální fyziologické procesy ve
tkáni, především střevní mukóze. V průběhu střevní pasáže dochází k hydrolýze (střevní
enzymy a střevní bakterie), vznikají aglykony s podstatně horší rozpustností a vyšší
distribuční konstantou, setrvávají především ve střevě a tam mohou vykonávat také určitý
biologický účinek. Hemolytické saponiny (a to je velká část saponinů triterpenových,
steroidní saponiny touto vlastností disponují prakticky zanedbatelně), narušují propustnost a
celistvost buněk mukózy tenkého střeva. Po tomto narušení střevních buněk dochází zpravidla
k resorpci některých nežádoucích látek (bakteriálních toxinů aj.). Tuto vlastnost mají např.
saponiny odvozené od zanhové kyseliny, a proto je vhodné, aby odrůdy vojtěšky byly
šlechtěny na nízký obsah těchto látek.
Význam pro hospodářskou praxi: saponiny jsou velmi sledovanou skupinou látek228, protože
se jedná o sloučeniny fyziologicky (toxikologicky) významné:
a) mají hořkou, až svíravou chuť,
b) ve vodných roztocích vytvářejí stabilní pěnu,
c) hemolyzují erytrocyty in vitro,
d) jsou toxické pro poikilothermní živočichy (hmyz, plže, ryby),
e) mají schopnost reagovat se žlučovými kyselinami, cholesterolem a dalšími 3βhydroxysteroidy za vzniku směsných micel.
Biologická aktivita saponinů, resp. jejich nežádoucí účinky, jsou velmi závislé na
aglykonu, např. u saponinů vojtěšky existuje názor, že účinnost klesá v pořadí medikagenová
kyselina – hederagenin – sojasapogenoly A a B.
Kvalitativní hodnocení: je možné provádět na silikagelu ve směsi ethyl-acetát-octová
kyselina-voda229.
Stanovení obsahu: kvantitativní hodnocení saponinových surovin není jednoduché;
v rostlinách představují tyto metabolity zpravidla komplikovaný komplex látek, které se od
sebe liší pouze změnou cukerné složky (při stejném aglykonu), anebo se liší drobnou
strukturní změnou aglykonu při identitě cukerné složky. Proto se zdá být racionální stanovit
obsah aglykonů. Komplikovanost této situace lze demonstrovat na případu sóji: různé typy
saponinů a sapogeninů jednotlivě nebo ve směsi jsou stanovovány za pomoci Široké skupiny
analytických metod: spektrofotometricky s využitím modifikované Liebermann-Burchardovy
metody, HPLC-ELSD, HPLC za použití fluorescenční deprivatizace kumarinem, HPLC-UV,
TLC-denzitometricky aj.230. Je nepochybné, že stejný stav nalezneme i u jiných saponinových
rostlin.

2.1.3.2.2.3
Ostatní antinutriční nebo potenciálně toxické látky
Z ostatních antinutričních anebo potenciálně toxických látek přicházejí v úvahu 5hydroxymethylfurfural, 4-methylimidazol a thujon, přítomný v silici obsažené v listech a
květenstvích vratiče obecného (Tanacetum vulgare L., Asteraceae).
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První dvě sloučeniny se mohou jako sekundární toxické agens v krmivu vyskytnout,
nehrají však významnou roli. Thujon (resp. směs α- a β-thujonu) se vyskytuje běžně v nati
vratiče, který může být součástí sena nebo senáže, dosud se však v literatuře nevyskytly
významné a konkrétní údaje o jejich toxickém vlivu ve výživě zvířat. Teoreticky může dojít
ke spásání vratičové nati skotem a to především ve stadiu počátečního růstu, jsme však
přesvědčeni, že spásání není významné – zvířata se aromaticky páchnoucím rostlinám spíše
vyhýbají (jak bylo potvrzeno např. u řepíku lékařského (Agrimonia eupatoria L., Rosaceae),
běžně rostoucím na slunných a sušších pastvinách na hlinité půdě; rostlina páchne poněkud
terpentýnovitě, nikoliv však výrazně a zvířata se jí vyhýbají, ačkoliv je netoxická).
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3.

VÝZNAM SLEDOVÁNÍ NEŽÁDOUCÍCH METABOLITŮ UVEDENÝCH
ÚČINKŮ V KRMIVOVÉM ŘETĚZCI
Je nesporné, že sledování obsahu antinutričních a toxických látek v krmivovém řetězci má
v současné době, kdy je kladen velký důraz na „čistotu“ tohoto řetězce, veliký význam.
Některým metabolitům a to zejména těm, které vznikly sekundárně v průběhu manipulace
s krmivem, je věnována velká pozornost nejen vědecká, ale i společenská (aflatoxiny,
omezeně 5-hydroxymethylfurfural, 4-methylimidazol) a naopak látky vstupující do tohoto
řetězce primárně jsou do velké míry přehlíženy a prakticky se o nich mlčí, jakoby
neexistovaly (toxické alkaloidy v travních úsušcích aj.). Je velmi nepříjemné konstatovat, že
k uvedenému jevu dochází s největší pravděpodobností v důsledku jisté neznalosti
vegetabilního toxického materiálu, definovaných a diagnostikovaných změn ve fyziologii
zvířat, resp. chyběním článku dobré informovanosti o metabolitech rostlin, možnostech jejich
analytického zhodnocení a farmakodynamického (zde spíše toxického) účinku. Této oblasti
není na převážné většině vysokých škol v ČR věnována odpovídající pozornost ať už
z důvodu nedostatku odborníků, anebo z hlediska přesvědčení, že v ČR není toxické
ovlivňování nežádoucími vegetabilními součástmi krmiva na pořadu dne, je spíše okrajové a
nehrozí nám. Závažnou je také finanční položka nutnou pro rozšíření zájmu o toxické přísady
vegetabilního původu soustředěná do nákupu přístrojové techniky, vypracování validovaných
analytických metod pro hodnocení složek krmiva, proškolení personálu a sběr vzorků.
Současné hodnocení situace je však poněkud irelevantní, což vyplývá např. z důkladné
analýzy sena. V nynějším stavu českého agrárního sektoru jsou luční porosty minimálně
z poloviny svých ploch nedostatečně ošetřované, vyskytují se na nich rostlinné taxony
synantropního i nesynantropního původu, které dříve nebyly na těchto plochách běžné,
většinou jsou výrazně expanzivní a mění v nemalé míře charakter lučních ekosystémů. Před
několika málo lety se stal v ČR emergentní plevelnou rostlinou durman obecný (Datura
stramonium L., Solanaceae), taxon obtížný pro půdní kultury spíše v meziválečném a krátce
poválečném období 20. století. V současné době se vrací a přináší nepříjemné problémy. Na
pastvinách dochází také k rozšířování výskytu ocúnu jesenního (Colchicum autumnale L.,
Colchicaceae), který byl zhruba před 30 lety z pastevních ploch téměř odstraněn, významně
plevelé jsou druhy šťovíku alpského (Rumex alpinus L., Polygonaceae) a šťovík tupolistý
(Rumex obtusifolius L.), které jsou zdrojem kyseliny šťavelové a mohou být také zdrojem
antrachinonů.
Zanedbání pozornosti v oblasti analýzy především toxických složek krmiva
pocházejících z vyšších rostlin je velkým skrytým rizikem pro potravní řetězec. Lze
namítnout, že převážná většina sekundárních (potenciálně i reálně toxických) látek je
v živočišném těle metabolizována a vyloučena, a proto lze předpokládat nízké riziko. Je však
potřebné si uvědomit, že podstatně větší nebezpečí spočívá v neznalosti biologické aktivity
vzniklých produktů, které vznikají v rámci metabolického zpracování krmné dávky zvířetem.
V humánní praxi je známo, že některé metabolické produkty xenobiotik jsou toxičtější než
sama původní látka a není nejmenšího důvodu tvrdit že zde, v procesu chovu a využití
hospodářských zvířat, tomu bude jinak. Může tak dojít k nepříznivému ovlivnění populace
z tiché, subchronické aplikace nežádoucích látek se všemi důsledky, jakých jsme
v současnosti svědky (pitná voda s obsahem reziduí antibiotik a steroidních hormonů
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obsažených v antikoncepci, která je zdrojem stálé intoxikace „na rozhraní“ a nelze odstranit;
je to patrně jeden z faktorů, proč za posledních 20 let výrazně klesá plodnost především
samců).
Celý stav, který jsme uvedli, vyžaduje proto zvýšení erudice v oblasti faktografické
znalosti potenciální toxicity přírodních látek, optimální aplikaci analytických postupů na
vyhodnocení těchto rizik a především legislativní zázemí, které navodí povinnost efektivní
kontroly.
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