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ANOTACE  

Tato bakalářská práce se zabývá bioflavonoidními látkami kvercetinem a rutinem a jejich 

chemickými a biologickými vlastnostmi. Dále práce uvádí jejich výskyt v potravinách a jejich 

vliv na lidské zdraví. Zkoumá jejich stabilitu v závislosti na fyzikálních a chemických 

podmínkách. Zabývá se vhodnými kulinárními úpravami potravin s obsahem těchto látek při 

zachování jejich zdravotních účinků.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA  

kvercetin, rutin, bioflavonoidy, výskyt v potravinách, zdravotní účinky, kulinární úpravy 

 

TITLE  

Quercetin and Rutin: its stability and the effect on human health  

 

ANNOTATION  

This bachelor thesis focuses on the bioflavonoids quercetin and rutin and their chemical and 

biological characteristics. The thesis inquires into their occurrence in foods and their effect on 

human health. It deals with their stability depending on the physical and chemical conditions. 

It looks into appropriate culinary processing of foods containing these substances while 

preserving their beneficial effects on health. 
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ÚVOD 

 

V dnešní době je na vzestupu zájem o potraviny nejen z hlediska klasických nutričních 

hodnot, tedy vhodného složení potravin vzhledem ke správnému poměru sacharidů, proteinů, 

tuků a mikronutrientů, ale i z hlediska případných zdravotních účinků, kdy je ke konzumaci 

zdravých potravin přistupováno jako ke zdroji cenných nutričních látek, které mohou 

pozitivně ovlivňovat lidské zdraví. Konzumace těchto látek může fungovat nejen jako 

prevence některých zdravotních obtíží, ale i jako doplňková léčba konkrétních chorob. 

V této souvislosti se dostává velké pozornosti látkám ze skupiny bioflavonoidů, které 

se často vyskytují v mnoha potravinách rostlinného původu. Tyto látky jsou již delší dobu 

součástí lidového léčitelství a alternativní medicíny, proto budí zvýšený zájem i mezi 

vědeckou veřejností, která se zkoumá jejich konkrétní zdravotní účinky, biologickou 

dostupnost a jejich biochemii. 

Tato práce se zaměřuje na dva zástupce ze skupiny bioflavonoidů, resp. 

bioflavonoidních glykosidů, a to na kvercetin a rutin. Pojednává o jejich obecných 

charakteristikách, výskytu v potravinových zdrojích, vlivu na lidské zdraví, chemické a 

biologické stabilitě, a z toho plynoucí vhodné kulinární úpravy, které zachovávají jejich 

zdravotní přínos.  
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1. Obecná charakteristika bioflavonoidů 

 

Kvercetin a rutin náleží do skupiny bioflavonoidů, látek, jež se hojně vyskytují 

v cévnatých rostlinách a v menším množství i v meších jako sekundární rostlinné metabolity. 

Rutin je strukturně spjatý s kvercetinem jako jeho glykosid, tzn. je jeho glykosidickou 

formou.  

Bioflavonoidy se obvykle nacházejí ve většině orgánů a tkání rostlin v závislosti na 

stádiu růstu a na podmínkách životního prostředí, které určují, v jakém množství a formě se 

vyskytují.  

Obecně jsou bioflavonoidy barevné fenolické pigmenty v rostlinách, které mají 

strukturu obsahující 15 uhlíků, které jsou uspořádány ve formě dvou fenylových skupin (A a 

B) a heterocyklického kruhu (C) 
[1]

.  

V rostlinách bioflavonoidy plní více funkcí jak obranných, tak funkcí spjatých 

s růstem a vývojem rostlin. Nejčastěji se vyskytují jako rostlinné pigmenty, obvykle žluté, 

červené nebo modré barvy v květech, čímž zvyšují šanci na opylení, a u vyšších rostlin 

napomáhají s adaptací na podmínky životního prostředí jako je chlad, ohrožení patogeny nebo 

UV záření, kde plní funkci filtru před UV stresem. Mohou také zprostředkovávat funkci 

fyziologických regulátorů, podílet se na chemické výměně látek nebo inhibovat aktivitu 

některých organismů, jenž způsobují choroby rostlin, jakým je například patogenní 

vřeckovýtrusná houba Fusarium oxysporum 
[2]

. 

Kromě výše zmíněných funkcí ve vývoji rostlin, je výskyt bioflavonoidů důležitý také 

pro člověka a jeho výživu, ať už se jedná o organoleptické vlastnosti rostlin (chuť, vůně, 

barva), nebo pozitivní účinky na lidské zdraví 
[3]

.  

Obecně se bioflavonoidy syntetizují fenylpropanoidovou metabolickou cestou, během 

které je AMK fenylalanin využita k přeměně na 4-kumaroyl-CoA, a ten je následně 

zkombinován s malonyl-CoA, čímž se vytvoří základ skutečné struktury bioflavonoidů. 

Vzniklé látky se nazývají chalkony, jenž obsahují dvě fenylové skupiny. Následnou 

konjugací, která vede k uzavření kruhu, vzniká heterocyklická struktura mezi fenylovými 

skupinami. Tato sloučenina sestávající ze tří kruhů – dvou fenolických a jednoho 

heterocyklického – se nazývá flavon. Dále tato metabolická cesta pokračuje přes několik 

enzymatických modifikací, jež přemění flavony na dihydroflavonoly a dále pak na antokyany, 

které taktéž spadají do skupiny bioflavonoidů 
[3, 4]

. Tento způsob metabolické přeměny může 
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vést k celé řadě dalších návazných produktů, například flavonoly, flavan-3-oly, taniny, 

případně další polyfenoly (obr. 1).  

Podrobnější rozbor syntézy bioflavonoidů, jenž mohou být také nazývány 

fenylpropanoidy kvůli cestě svého vzniku, s detailním popisem všech enzymů a kofaktorů 

nutných pro tento proces, lze vidět na obrázku 9 v Příloze A. 

Fenylpropanoidová metabolická cesta je tedy zaznamenána níže (obr. 9), zde pro 

přehlednost uvádím pouze nejzásadnější chemické děje a meziprodukty. Za naringeninem se 

nachází jedno z nejdůležitějších rozcestí metabolismu - první cestou je syntéza flavanonů, 

která začíná migrací arylu C-2 na C-3 a hydroxylací (enzym isoflavon syntáza, značen jako 

IFS), dostaneme 2-hydroxyisoflavanon, poté následuje dehydratace enzymem isoflavanon 

dehydratázou, z čehož vznikají isoflavony genistein a daidzein. Isoflavony mohou být dále 

metabolizovány, což se týká především čeledi bobovité (Fabaceae), a tvoří fytoalexiny (např. 

medikarpin z vojtěšky (Medicago sativa) nebo rotenoidy (tropické druhy ovoce). Druhou 

cestou je dehydratace naringeninu na pozici C-2/C-3 (enzym flavon syntáza) a vznik flavonů 

jako je apigenin a třetí cestou je stereospecifická 3-hydroxylace naringeninu (enzym flavanon-

3-hydroxyláza) a vznik dihydroflavonolů (např. dihydrokaepferol). Z dihydroflavonolů dále 

mohou vznikat barviva antokyany a proantokyanidiny, například v černém rybízu (Ribes 

nigrum). 
[3]
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Obrázek 1 - Schéma metabolické cesty flavonoidů i s vedlejšími produkty 

Zdroj: [3] 
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1.1  Charakteristika kvercetinu: vlastnosti, izolace z rostlinného materiálu, 

analýza 

 

Kvercetin (C15H10O7) je charakterizován jako flavonol, rostlinný polyfenol ze skupiny 

bioflavonoidů. Často se vyskytuje jako součást  bioflavonoidních glykosidů jako jejich 

aglykonová část. Kvercetin samotný je aglykon, neobsahuje tedy sacharidovou část. 

Strukturně je to polyfenol, který obsahuje dvě difenolová jádra a jeden heterocyklický řetězec 

s kyslíkem umístěným uprostřed.  

Kvercetin lze nalézt pod dalšími názvy jako například soforetin, xanthaurin, meletin 

nebo kvercetol. Podle IUPAC je systematický název kvercetinu 2-(3,4-dihydroxyfenyl)-3,5,7-

trihydroxychromen-4-one, obsahuje tedy pět hydroxylových skupin, jež jsou vázány 

v pozicích 3, 5, 7, 3’ a 4’. Jednotlivé fenolové cykly mají označení A a B, heterocyklický 

řetězec s kyslíkem je označen jako C. Číslování uhlíkatého řetězce, z něhož jsou odvozeny 

čísla pozic OH skupin, začíná heteroatomem (obr. 2). 

 

Obrázek 2 - Vzorec kvercetinu s očíslovanými pozicemi fenolových skupin a číslováním 

uhlíkového řetězce 

Zdroj: [5] 

 

Molární hmotnost kvercetinu je 302,238 g/mol, jeho hustota je 1,799 g/cm
3
 a jeho 

teplota tání je 316,5 °C (st. p.). Co se týče jeho spektrálních vlastností, jeho absorpční maxima 

v ethanolu dosahovala hodnot 256 nm, 301 nm a 373 nm. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Flavonoid
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Absorpční spektrum kvercetinu s maximem v 369 nm vypadá následovně (obr. 3): 

 

 

Obrázek 3 - UV/VIS spektrum kvercetinu s maximem v 369 nm 

Zdroj: [6] 

 

Kvercetin má jasně žlutou barvu, a jeho čistá forma, která se běžně v přírodě 

nevyskytuje, jsou jehlovité krystalky nebo prášek, který je téměř nerozpustný ve studené vodě 

a velmi málo rozpustný v horké vodě. Jeho rozpustnost ve vodě byla stanovena na 60 mg/l 

(při 16 °C). Kvercetin se výrazně lépe rozpouští v alkoholu, tucích a ve vodných roztocích 

zásad. Nejvyšší rozpustnosti dosahuje v následujících rozpouštědlech: ether, methanol; 

ethanol, aceton, pyridin a kyselina octová. V roztocích s alkoholem má velmi hořkou chuť. 

Při zahřátí za účelem chemického rozpadu se z něj uvolňuje štiplavý a dráždivý kouř 
[7, 8]

. 

Kvercetin je nejčastěji přítomen ve stravě v glykosidické formě, kdy se kvercetinové 

glykosidy vytvoří nahrazením OH skupiny, obvykle na pozici 3, za glykosylovou skupinu 

(tedy sacharid), například glukosu, rhamnosu nebo rutinosu. Tato výměna vede ke změně 

chemických vlastností, mimo jiné ke zvýšení rozpustnosti ve vodě a zvýšení absorpce, a tedy 

zvýšení biologické dostupnosti v těle. 

Kvercetin spadá do jedné ze šesti podtříd bioflavonoidových sloučenin (tab. 1). 

Všechny tyto sloučeniny mají společnou základní strukturu se třemi cyklickými řetězci a 

různě rozloženými OH skupinami. 

 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/methanol
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/ethanol
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/acetone
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/pyridine
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Tabulka 1 - Podtřídy bioflavonoidů a jejich příklady 

Zdroj: [9] 

 

Podtřída bioflavonoidů Vybrané příklady 

Flavonoly Kvercetin, myricetin, kaempferol,  

Flavony Apigenin, chrysin, luteolin 

Flavanony Hesperidin, naringenin 

Flavanoly (Katechiny) Epikatechin, gallocatechin 

Antokyaninidiny Kyanidin, malvidin, pelargonidin 

Isoflavony Genistein, daidzein 

 

Kvercetin se spolu s ostatními flavonoly uvedenými v předchozí tabulce nachází jako 

aglykon ve flavonolových glykosidech, jejichž některé přirozeně se vyskytující formy jsou 

uvedeny níže (tab. 2).  

 

Tabulka 2 - Aglykony a jejich přirozeně se vyskytující glykosidické formy 

Zdroj: [9] 

 

Flavonoly, aglykonová 

část 
Flavonolové glykosidy 

Kvercetin Rutin, kvercitrin, hyperosid, isokvercitin, spiraeosid, troxerutin 

Kaempferol Astragalin, kaempferitrin, robinin, amurensin,  

Myricetin Myricitrin 

Azaleatin Azalein 

 

Z tabulky č. 2 je patrné, že kvercetin má spolu s ostatními flavonoly hojné zastoupení 

jako aglykon v přírodních flavonolových glykosidech a většina kvercetinu v lidské výživě je 

zkonzumována právě ve formě kvercetinových glykosidů. Nejčastěji se jedná o kvercetin 

s jednou či dvěma molekulami glukózy (kvercetinové glukosidy) nebo kvercetin spojený se 

sacharidem rutinosou (kvercetin-3-rutinosid, tj. rutin). Kvercetin samotný se v rostlinách 

vyskytuje méně často 
[9]

. 
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K biosyntéze kvercetinu fenylpropanoidovou cestou je základem AMK fenylalanin, 

jenž se přemění na 4-kumaroyl-CoA za přítomnosti enzymu fenylalanin amoniak-lyázy, 

cinnamát-4-hydroxylázy a 4-kumaroyl-CoA-ligázy. 4-kumaroyl-CoA se vzápětí spojí se třemi 

molekulami malonyl-CoA za vzniku tetrahydroxychalkonu s enzymatickou podporou 7,2′-

dihydroxy-4′-methoxyisoflavanol syntázy. Tetrahydroxychalkon je poté konvertován na 

naringenin pomocí chalkon isomerázy. Naringenin se metabolizuje na eriodiktyol s enzymem 

flavanoid 3′-hydroxylázou. Eriodiktyol se poté přemění na dihydrokvercetin pomocí 

flavanone 3-hydroxylázy, a ten se za přítomnosti enzymu flavanol syntázy metabolizuje na 

kvercetin (obr. 4). 

 

 

 

Obrázek 4 - Biosyntéza kvercetinu za pomocí rostlinných enzymů 

Zdroj: [10] 

 

Kvercetin se získává z kůry dubu sametového (Quercus velutina, odtud jeho název) a 

je mimo jiné používán jako přírodní barvivo (Natural Yellow 10). Děje se tak pomocí rychlé 

extrakce práškové kůry s NH3, kdy se později extrakt vaří s H2SO4.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Naringenin
https://en.wikipedia.org/wiki/Eriodictyol
https://en.wikipedia.org/wiki/Dihydroquercetin
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První úspěšná syntéza kvercetinu byla zaznamenána v r. 1962. Proběhla za použití 2-

methoxyacetyl floroglucinolu s anhydridem kyseliny O-benzylvanilové v triethylaminu a poté 

s KOH vytvořila 5,7-dihydroxy-4'-benzyloxy-3,3'-dimethexyflavon. Tento benzyl ether byl 

rozštěpen za přítomnosti CH3COOH a HCl, a dále pak byly vzniklé methyl ethery rozštěpeny 

pomocí kyseliny jodovodíkové za vzniku kvercetinu 
[11]

. 

Jedna z prvních detekcí kvercetinu byla provedena pomocí GC-FID tak, že vzorek byl 

derivatizován s trimethylsilylimidazolem, přičemž cholesterol byl použit jako vnitřní 

standard. Kalibrační křivka byla lineární s minimálním detekovatelným množstvím 6,64x10
-10

 

mol při 98,5% výtěžnosti 
[12]

. 

Kvercetin byl taktéž separován ze surového rostlinného extraktu pomocí HPLC. 

Reakce kvercetinu s vanadyl sulfátem byla použita jako základ pro spektrofotometrickou 

metodu s vysokou citlivostí pro odhad obsahu kvercetinu, s detekčním limitem okolo 0,3 

mg/l. Gelová filtrační chromatografie s UV spektroskopií je další z používaných vysoce 

selektivních metod, která dokáže detekovat kvercetin v množstvích okolo 5 mg/l 
[13]

. 

Mezi klinické metody pro analýzu kvercetinu v krvi nebo moči patří například HPLC 

s detektorem diodového pole při vlnové délce 202,8 nm 
[14]

. 

 

1.2 Charakteristika rutinu: vlastnosti, izolace z rostlinného materiálu, 

analýza 

 

Rutin (C27H30O16) se popisuje jako bioflavonoidní glykosid, tzn. polyfenolová 

sloučenina nacházející se v mnoha druzích rostlin, zejména pak v citrusových plodech. Jeho 

jméno je pak odvozeno od názvu rostliny routy vonné (Ruta graveolens), kde byl poprvé 

identifikován. Strukturou je provázaný s kvercetinem, jenž v jeho struktuře tvoří aglykon, na 

který je navázána sacharidová část rutinosa (α-L-rhamnopyranosyl-(1→6)-β-D-

glukopyranosa). Rutin tak obsahuje ve svém řetězci kromě dvou fenylových skupin a 

heterocyklu v aglykonu i disacharid (obr. 5).  

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/benzyl%20ether
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/TRIMETHYLSILYLIMIDAZOLE
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/sulphate
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Obrázek 5 - Semi-planární uspořádání rutinu 

Zdroj: [15] 

 

Podle IUPAC terminologie je název rutinu 2-(3,4-dihydroxyfenyl)-5,7-dihydroxy-3-

[α-L-rhamnopyranosyl-(1→6)-β-D-glukopyranosyloxy]-4-chromen-4-on, na pozici 3 je tedy 

vázaná rutinosa. Rutin se vyskytuje i pod jinými názvy jako například rutosid, kvercetin-3-

rutinosid, myrticolorin nebo soforin. 

Molární hmotnost rutinu je 610,521 g/mol, jeho hustota je 1,82 g/cm
3
 a jeho teplota 

tání je 195 °C (st. p.). Při spektrofotometrickém měření absorbance vykazoval rutin absorpční 

maximum při vlnové délce 257 nm 
[7, 16]

. 

Rutin se v čisté podobě vyznačuje světle žlutými krystalky s refrakčním indexem 

1,765, jenž jsou o něco lépe rozpustné ve vodě než krystalky kvercetinu. Rozpustnost rutinu 

byla stanovena na 125 mg/l (st. p). 

Jak již bylo uvedeno výše, glykosidická forma kvercetinu ve spojení s rutinosou je ve 

svém zastoupení v rostlinách častější než čistý kvercetin. Rutin se tak vyskytuje v celém 

spektru rostlin, ve kterých se podílí na jejich antimikrobiálních vlastnostech. Nejčastěji se 

vyskytuje v cytoplasmě rostlinných buněk. Pokud se zkombinuje s některými kationty, může 

sloužit jako zprostředkovatel nutrientů z půdy, které dodává až do rostlinných buněk 
[7]

. 

Biosyntéza rutinu se nejčastěji odehrává fenylpropanoidovou cestou a odvozuje se 

tedy od biosyntézy kvercetinu. Když v těle rostliny vznikne kvercetin (viz kapitola 1.1), je 

tento dále přeměněn na prekurzor rutinu kvercetin-3-glukosid (isokvercetin). Ten vzniká tak, 

https://biocyc.org/compound?orgid=META&id=CPD1F-437
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že se na kvercetin naváže UDP-α-D-glukoza při současném odloučení se molekuly UDP a 

tento krok je enzymaticky katalyzován flavonol 3-O-glukosyltransferázou. Nastává poslední 

krok metabolické přeměny na rutin, kdy se na kvercetin-3-glukosid naváže rhamnosylová 

skupina pocházející z UDP-β-L-rhamnosy. Transfer rhamnosylové skupiny z UDP-β-L-

rhamnosy na molekulu kvercetinu katalyzuje enzym flavonol 3-O-glukosid L-

rhamnosyltransferáza 
[17, 18]

. 

Byl proveden výzkum zjišťující, jakou roli hraje rutin v těle savců, resp. v které části 

jejich těla je metabolizován. Pokus byl proveden na laboratorních krysách trpících kolitidou, 

jež byla indukována pomocí TNBS, a zjistilo se, že rutin jakožto prekurzor kvercetinu funguje 

jako jeho dodavatel do tlustého střeva. Kvercetin pak zde uplatní své protizánětlivé účinky. 

Právě zde je kvercetin ve velké míře metabolizován, což naznačuje, že je uvolňován právě 

z rutinu nebo jeho střevních metabolitů. Obsah cukernaté části rutinu se v tlustém střevě 

významně snížil, protože rutin byl rychle deglykosylován při současném uvolnění kvercetinu 

do obsahu slepého střeva (výběžek, který je částí tlustého střeva), přičemž množství 

nemetabolizovaného rutinu bylo stabilní v obsahu horního tenkého střeva 
[19]

. 

Získat rutin z rostlinného materiálu lze více způsoby, ale vzhledem k hydrofilnímu 

charakteru rutinu jej lze nejsnáze získat extrakcí vodnými roztoky. Například ze stonků, listů 

a květů pohanky obecné (Fagopyrum esculentum) lze rutin získat extrakcí roztokem 60% 

ethanolu a 5% amoniaku (aq.), přičemž tento postup vykazuje velmi dobrou výtěžnost 
[20]

.  

Co se výtěžnosti týče, vždy záleží na rostlinném materiálu, typu rozpouštědla, teplotě 

a době extrakce a rovněž na požadované čistotě. Lze proto tvrdit, že pravidla pro 

nejefektivnější extrakci rutinu jsou individuální, optimalizované pro danou situaci. Obecně 

mezi nejčastěji používané metody získávání rutinu patří extrakce za zvýšené teploty pod 

zpětným chladičem (nejméně efektivní), ultrazvuková extrakce, mechanochemická extrakce, 

mikrovlnná extrakce, infračervená extrakce, kapalinová extrakce za zvýšeného tlaku a 

extrakce na pevné fázi při purifikaci produktu. Po extrakci rutinu je možné dále studovat jeho 

biologickou aktivitu 
[21]

. 

Pokud jde o detekci rutinu, jedněmi z nejčastěji užívaných metod jsou chromatografie, 

kapilární nebo mikročipová elektroforéza, fluorescenční analýza, elektrochemické metody, 

UV spektrofotometrie a chemická luminiscence. Mezi těmito metodami je nejčastěji 

používána LC pro detekci rutinu a ostatních bioflavonoidů díky své snadné 

reprodukovatelnosti, ale zároveň tato metoda vykazuje některé nevýhody jako jsou 

komplikované přípravné operace před měřením, vysoká cena a interference s ostatními 

látkami ve vzorku. Mezi metodami detekce tak vyniká fluorescenční analýza, která spojuje 

https://biocyc.org/compound?orgid=META&id=CPD1F-437
https://biocyc.org/compound?orgid=META&id=UDP-L-RHAMNOSE
https://biocyc.org/compound?orgid=META&id=UDP-L-RHAMNOSE
https://biocyc.org/compound?orgid=META&id=UDP-L-RHAMNOSE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tlust%C3%A9_st%C5%99evo
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výhody jednoduché obsluhy, rychlosti, vysoké citlivosti a selektivity s velkou škálou 

možných detekovatelných látek. Rozdílná citlivost metod, tzn. jejich detekční limity, a jejich 

rozsah jsou zachyceny v následující tabulce (tab. 3): 

 

Tabulka 3 - Srovnání citlivosti detekčních metod pro stanovení rutinu 

Zdroj: [22] 

 

Detekční metoda Detekční limit (mol/l) Lineární rozsah (mol/l) 

Elektrochemická analýza 2,0×10
-7

/1,0×10
-8

 
5,0×10

-7 
- 5,0×10

-4
/4,0×10

-8 
- 

1,0×10
-4

 

Spektrofotometrie - 3,3×10
-6 

- 1,6×10
-5

 

HPLC 8,4×10
-8

 1,6×10
-5 

– 8,2×10
-5

 

LC-MS/MS 8,8×10
-10

 2,0×10
-9 

– 9,8×10
-7

 

Kapilární elektroforéza 3,3×10
-7

 4,1×10
-6 

– 1,3×10
-4

 

Chemická luminiscence 3,3×10
-9

/3,9×10
-11

 
1,3×10

-8 
- 1,6×10

-7
/1,6×10

-10 

– 4,9×10
-8

 

Fluorimetrie (popsaná výše) 2,2×10
-9

 2,0×10
-8 

- 2,0×10
-6

 

Pozn.: Více než jeden výsledek u detekčních limitů pro rutin se objevuje z důvodů 

existence více studií provedených stejnou metodou 

 

Tým vědců ze School of Public Health, Shandong University v Jinanu v Číně vyvinul 

dostatečně citlivou fluorescenční metodu pro detekci rutinu, která vychází ze zjištění, že rutin 

může tvořit fluorescenční komplex s trojmocným yttriem. Intenzita fluorescence může být 

posílena pomocí dodecylbenzen sulfonátu sodného (SDBS). Za optimálních podmínek může 

být dosažena taková intenzita fluorescence, která je proporcionální s koncentrací rutinu ve 

vzorku v koncentračním rozmezí od 12 do 1 200 ng/ml s detekčním limitem (S/N=3) 1,3 

ng/ml. Metoda se vyznačuje vysokou citlivostí a rychlým průběhem.  

Byl vytvořen zásobní roztok yttria
3+

 (1,0×10
−2

 mol/l) rozpuštěním oxidu yttritého 

(Y2O3, čistota 99,9%) v kyselině chlorovodíkové a vodě. Standardní roztok rutinu (1,0×10
−3

 

mol/l) byl vytvořen rozpuštěním rutinu v 0,1 mol/l NaOH o vodě. Taktéž byl použit zásobní 

roztok tenzidů SDBS (1×10
−2

 mol/l) a 0,05 mol/l roztok tris(hydroxymethyl)aminomethan 

(Tris)-HCl sloužící jako pufr. Do 10 ml zkumavky byly přidány roztoky v následujícím 

pořadí: definované množství standardu rutinu (nebo roztoku vzorku), určitý objem Y
3+ 
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(1,0×10
−3

 mol/l), roztok tenzidů (1×10
−2

 mol/l) a 1,0 ml Tris-HCl pufru o pH 9,5 doplněno na 

10 ml vodou. Fluorescence byla měřena v 1,0 cm křemenné kyvetě s excitační a emisní 

vlnovou délkou 380 nm, resp. 540 nm.  

Excitační a emisní spektra rutinu (1), rutin-Y
3+

 komplexu (2) a rutin-Y
3+

- (SDBS) (3) 

jsou zachycena na obrázku 6 s očíslovanými křivkami. Lze vypozorovat, že rutin-Y
3+ 

komplex při excitaci 405 nm emitoval slabou fluorescenci v rozsahu od 490 – 600 nm, která 

byla výrazně posílena anionovým tenzidem SDBS, čímž se maximální excitační vlnová délka 

změnilaz 405 nm na 380 nm, což implikuje, že mezi rutin-Y
3+ 

komplex a SDBS došlo 

k interakci. Pro pozdější stanovení byly vybrány tyto vlnové délky: 380 nm pro excitaci a 540 

nm pro emisi. Pro následující práci byly důležitou součástí optimálních podmínek pro 

stanovení. Po nalezení optimálních koncentrací pro stanovení systém dosáhl maximální 

fluorescenční intenzity po 10 minutách po smíchání všech reagens a zůstal stabilní po dobu 2 

hodin 
[22]

. 
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Obrázek 6 - Excitační (a) a emisní (b) spektra rutinu (1), rutinu-Y3+ (2) a rutinu-Y3+-SDBS (3). 

Koncentrace: Y3+: 1,5×10
-4

 mol/l, rutin: 1,0×10
-6 

mol/l, SDBS: 5,0×10
-3

 mol/l, pH=9,5 

Zdroj: [22] 

 

Taktéž byla provedena analýza interference cizích látek pro roztok rutinu o 

koncentraci 4,0×10
−7

 mol/l (tab. 4). Lze pozorovat, že většina cizích látek s výjimkou Fe
2+

má 

malou interferenční aktivitu, a tudíž malý efekt na stanovení rutinu s relativní chybou 

v rozsahu menším než ± 5 %. 
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Tabulka 4 - Interference s cizími substancemi při stanovení rutinu 

Zdroj: [22] 

 

Cizí interferující substance 
Koexistující koncentrace 

(×10
-5

 mol/l) 
Změna ΔIf (%) 

MgSO4 1,4 -4,4 

Na2CO3 1,0 -4,2 

Fe
2+

 0,4 -4,5 

Zn
2+

 2 -4,1 

NaCl 2 -4,3 

Al
3+

 3 -4,1 

Ca
2+

 12 -4,4 

Vitamín B1 7 -4,2 

Vitamín C 15 -4,5 

D-galaktóza 200 -4,1 

D-xylóza 150 -4,7 

L-sorbóza 300 -4,5 

Pozn.: Koncentrace: Y
3+ 

= 1,5×10
-4

 mol/l; rutin = 4,0×10
-7

 mol/l; SDBS = 0,5×10
-3

 

mol/l; pH = 9,5; ΔIf (%) = (If - If0) /If0, kde If je intenzita fluorescence rutin - Y
3+

- SDBS 

systému, If0 je intenzita fluorescence Y
3+

- SDBS systému  

 

Z výše uvedeného plyne, že rutin je poměrně snadno z rostlin dostupný a možnosti 

jeho extrakce a stanovení pro pozdější výzkum bioaktivity a dopadu na lidské zdraví jsou 

velké. 
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2. Výskyt kvercetinu a rutinu v přírodě 

 

Jak již bylo uvedeno výše, oba zmíněné bioflavonoidy jsou poměrně hojně zastoupeny 

v celé škále rostlin, a to obvykle v listech, stoncích a květech. Zde může množství obou látek 

velmi variovat nejen v závislosti na druhu rostliny a její užité části, ale také na geografických 

a klimatických podmínkách, kde byla rostlina pěstována.  

 

2.1 Výskyt a množství kvercetinu v potravinách 

 

Kvercetin je hojně se vyskytující bioflavonoid, u nějž není těžké jej zkonzumovat v 

dostatečném množství, pokud jsou dodržována obvyklá výživová doporučení ohledně pestré a 

vyvážené stravy s dostatečným podílem stravy rostlinného původu.  

Jak již bylo zmíněno výše, název kvercetinu pochází od názvu dubu sametového, 

v jehož kůře byl poprvé identifikován v roce 1857 (viz 1.1). Dále byl výskyt kvercetinu 

zjištěn v některých léčivých rostlinách jako například Ginkgo biloba (jinan dvoulaločný), 

Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná), Sambucus canadensis, S. nigra (bez kanadský, 

bez černý), Moringa oleifera (moringa olejodárná, zástupce z oblasti tropů a subtropů) a 

dalších, které jsou ovšem konzumovány spíše jako doplňky stravy, a tedy v malých kvantitách 

[9]
. 

Velmi vysoké hodnoty kvercetinu byly zaznamenány v některých bylinách užívaných 

na dochucení pokrmů, například v libečku lékařském (170 mg kvercetinu/100 g) a kopru 

vonném (48–110 mg kvercetinu/100 g), jejichž vzorky byly analyzovány pomocí HPLC 

s hmotnostním spektrometrem. V těchto bylinách jsou sice jeho hodnoty vysoké, ale tato 

skutečnost je kompenzována tím, že jejich užití v kuchyni je omezené pouze na malá 

množství 
[23]

. 

Kvercetin se však vyskytuje i v jiných často konzumovaných rostlinách, které se v ČR 

běžně pěstují jako například pohanka, ředkev setá, červená cibule nebo švestka domácí.  

V následující tabulce je uvedeno obvyklé průměrné množství kvercetinu, jež se 

v rostlinách vyskytuje (tab. 5). Je třeba brát v potaz, že obsah látky se v jednotlivých 

rostlinách může velmi lišit, v závislosti na tom, kde a jak byly pěstovány (viz výše). 
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Tabulka 5 - Obsah kvercetinu v plodinách podle jejich množství 

Zdroj: [24] 

 

Rostliny obsahující kvercetin 

Množství kvercetinu 

(mg kvercetinu/100 g) 

v konzumované části 

Kapara trnitá (kapary) syrová 234 

Kapara trnitá konzervovaná 173 

Šťovík kyselý 86 

Ředkev setá - listy 70 

Rohovník obecný (svatojánský chléb, karob) - vláknina 58 

Koriandr setý 53 

Zelená paprika 51 

Fenykl obecný - listy 48,8 

Červená cibule 32 

Čekanka obecná 31,5 

Řeřicha potoční 30 

Pohanka 23 

Kapusta kadeřavá 23 

Aronie (černý jeřáb) 19 

Klikva (americká brusinka) 15 

Brusnice brusinka 13 

Švestka domácí 12 

Vigna čínská 11 

Povijnice batátová (sladké brambory) 10 

Borůvky americké, pěstované 8 

Rakytník 8 

Jeřáb 7 

Jablko, odrůda Red Delicious 4 

Brokolice 3 

Borůvka evropská 3 

Čaj, připravený nálev (černý nebo zelený) 2-3 
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Z tabulky je patrné, že kvercetin se vyskytuje v rostlinách velmi nerovnoměrně. 

Například velké množství kvercetinu obsahují kapary, které jsou ovšem konzumovány 

v malém množství. Naproti tomu pohanka má obsah kvercetinu nižší o řád, ale jakožto příloha 

je konzumována v o dost větším množství. V našich zeměpisných podmínkách se jeví jako 

nejvýznamnějším zdrojem kvercetinu pohanka, kapusta a červená cibule příležitostně 

doplňované některými druhy sezónního ovoce jako jsou švestky či borůvky.  

Z tabulky ke taky patrné různé rozložení látky v listech a plodech, kdy se množství 

kvercetinu může velmi lišit. Taktéž záleží na způsobu zpracování plodiny. V následující 

tabulce (tab. 6) je uveden různý obsah kvercetinu podle části plodiny a také jejich různého 

potravinářského zpracování. 

 

Tabulka 6 - Obsah kvercetinu v plodinách podle jejich částí a způsobu zpracování 

Zdroj: [24] 

 

Plodina Způsob zpracování, část rostliny 

Obsah kvercetinu 

(mg kvercetinu 

/100 g) 

Jablko 

(Malus pumila) 

Jablečný mošt 0,48 

Jablečný džus, pasterizovaný, nedoslazovaný a 

bez aditiv 
0,58 

Jablečné pyré, pasterizované, nedoslazované a bez 

aditiv 
2,00 

Jablečné slupky, nezpracované 19,36 

Jablko, odrůda Fuji, syrové se slupkou 2,35 

Jablko, odrůda Gala, syrové se slupkou 3,80 

Jablko, odrůda Granny Smith, syrové se slupkou 2,54 

Jablko, odrůda Red Delicious, syrové se slupkou 3,86 

Jablko, odrůda Red Delicious, syrové bez slupky 0,41 

Jablko, odrůda Golden Delicious, syrové se 

slupkou 
3,69 

Jablko, odrůda Golden Delicious, syrové bez 

slupky 
0,51 

Jablečná slupka, odrůda Jonagold, sušená 2,10 

https://en.wikipedia.org/wiki/Malus
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Tabulka 6 - pokračování 

Plodina Způsob zpracování, část rostliny 

Obsah kvercetinu 

(mg kvercetinu 

/100 g) 

Klikva 

(Vaccinium 

macrocarpon) 

Klikva, sušená, slazená 4,50 

Klikva, syrová 14,84 

Klikvová omáčka/pyré, pasterizovaná, slazená 2,40 

Klikvový džus, čerstvý 16,41 

Réva vinná (Vitis 

vinifera) 

Černé hrozny, syrové  2,08 

Hrozny odrůdy Concord, syrové 3,11 

Červené hrozny, syrové  1,04 

Bílé nebo zelené hrozny, syrové 1,12 

Hroznový džus červený 0,53 

Hroznový džus bílý 0,09 

Rozinky, zlaté, bez pecek 2,05 

Rozinky, bez pecek 0,25 

Kapusta kadeřavá 

(Brassica 

oleracea) 

Kapusta kadeřavá, konzervovaná 4,50 

Kapusta kadeřavá, syrová 22,58 

Cibule (Allium 

cepa) 

Cibule červená, jarní, listy 12,60 

Cibule, vařená bez soli, zbavená nadbytečné vody 24,36 

Cibule bílá, syrová 21,40 

Cibule červená, syrová 31,77 

Jarní cibulka (cibule a nať), syrová 

(Allium cepa n. Allium fistulosum) 
10,68 

Sladká cibule, syrová (Allium cepa) 14,80 

Mladá cibulka, pouze zelené vršky 

(Allium cepa) 
0,00 

Cibule bílá, vnější suché slupky 96,00 

Pohanka 

(Fagopyrum 

esculentum) 

Pohanka (Fagopyrum 

esculentum Moench) 
15,38 

Pohanková mouka, celozrnná  3,47 

Pohanková zrna, pražená, sušená 7,09 

Pohanka, otruby 14,90 
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Lze pozorovat poměrně velké rozdíly v zastoupení kvercetinu například v červené 

cibuli vůči žluté cibuli. Koncentrace kvercetinu v červené cibuli je nejvyšší v okrajových 

částech – vnějších suchých slupkách, a v části nejbližší kořeni. Stejně tak je znatelně vyšší 

obsah kvercetinu ve slupkách jablek než v jejich dužnině, kdy většina kvercetinu 

nacházejícího se v jablcích je obsažena právě v této části. Obecně lze množství kvercetinu 

v plodech zvýšit kyselou nebo enzymatickou hydrolýzou jeho glykosidových forem 
[25, 26]

.  

Taktéž byla provedena studie, zabývající se množstvím kvercetinu v odpadu z cibule, 

tedy převážně ve slupkách a kořenové části, který vzniká při zpracovávání cibule 

v potravinářském průmyslu ve velkém množství. Odpad z cibule byl enzymaticky 

hydrolyzován pomocí celulázy, pektinázy a xylanázy, jež byly přidány v koncentracích 0,16 - 

0,79, 0,06 – 0,16, a 0,5 - 1,0 mg enzymu/g odpadu z cibule. Hydrolýza byla provedena v 1 % 

substrátu fosfátového pufru s kyselinou citronovou o pH 4,8 při 180 ot./min. po dobu 48 

hodin při 45°C. Po hydrolýze byly měřeny rozpustné cukry za pomocí HPLC s refrakčním 

indexovým detektorem. Zároveň bylo měřeno množství kvercetinu, který takto vznikl. 

K tomu byla použita tenkovrstvá chromatografie na Merck Silica Gel 60 F 254 adsorbentu, a 

fluorescenční indikátor s excitační vlnovou délkou 254 nm, látky byly vizualizovány pomocí 

UV světla při 254 nm. Před hydrolýzou byl kvercetin pouze chemicky extrahován 

z enzymaticky nezpracovaných zbytků. Obsah kvercetinu byl měřen před a po hydrolýze, a 

bylo zjištěno, že jeho obsah vzrostl 1,61krát po enzymatické hydrolýze při měření pomocí 

TLC. Při měření pomocí HPLC byl jeho obsah 1,59krát vyšší. Jeho výtěžnost se tak zvýšila o 

víc jak polovinu a naznačuje možnosti využití rostlinných zbytků nejen z cibule 
[27]

.  

Jiná studie provedená na University of California-Davis zkoumala vliv ekozemědělství 

na obsah kvercetinu v rajčatech po dobu 10 let (1994-2004), a bylo zjištěno, že organicky 

pěstovaná rajčata vykazují až o 79 % více této látky než konvenčně pěstovaná rajčata 

(115,5 mg/g kvercetinu v sušině organicky pěstovaných rajčat vůči 64,6 mg/g v sušině 

běžných rajčat) 
[28]

. 

Celkově je však kvercetin natolik bohatě zastoupen i v běžně pěstovaných plodinách, 

že patří k nejvíce konzumovaným bioflavonoidům vůbec. Jeho obvyklá denní spotřeba se 

pohybuje mezi 25 - 50 mg/den 
[29]

, resp. pouze 16 mg/den 
[26]

, studie se v tomto obvykle 

rozcházejí, zřejmě i v důsledku toho, že kvercetin se v rostlinách objevuje jako aglykon pouze 

z 5 %, zbylých 95 % jsou jeho glykosidové formy, které se ovšem při kulinární úpravě mohou 

hydrolyzovat na čistý kvercetin, což může výše uvedené odhady znepřesnit.  

Pokud si srovnáme výskyt kvercetinu vůči jeho glukosidům (sacharidová část je 

glukóza, např. isokvercetin) v cibuli šalotce, zjistíme, že je v dužnině obsaženo až 99,2 % 
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kvercetinových glukosidů a pouze 0,8 % kvercetinu, ve srovnání s 83,3 % kvercetinu vůči 

16,7 % jeho glukosidů v suché slupce šalotky 
[9]

. 

Zároveň však nebyla prozatím stanovena žádná přesná výživová doporučení týkající se 

denní doporučené dávky (DDD) nebo naopak akceptovatelného denního příjmu (ADI), 

ačkoliv existují studie, které se tímto zabývají (viz 3.2). 

 

2.2 Výskyt a množství rutinu v potravinách 

 

Rutin se nazývá citrusovým flavonoidním glykosidem kvůli svému častému výskytu 

právě v těchto plodech, především pak v pomerančích, grapefruitech, citronech a limetkách, 

hlavně však v jejich kůře. V kapitole 2.1 bylo řečeno, že jeho výskyt je vázán právě na 

kvercetin, na němž závisí jeho biosyntéza. Obvykle se vyskytuje v listech, řapících, ovocných 

slupkách (citrusy), případně v semenech.  

Například v případě pohanky tatarské (Fagopyrum tataricum) (obr. 7) bylo zjištěno, že 

více než polovina rutinu se nachází v horní epidermis listů. Koncentrace rutinu rapidně 

vzrostla po ozáření listů UV-B paprsky. Tento nález potvrdil domněnku, že rutin funguje jako 

filtr pro UV-B záření 
[21]

. Taktéž semena této rostliny obsahují více rutinu - 0,8 až 1,7 % 

rutinu v sušině, ve srovnání se semeny běžné pohanky (obvykle 0,01 % v sušině) 
[20]

. 

 

Obrázek 7 - Pohanka tatarská (Fagopyrum tataricum) 

Zdroj: [30] 



32 

 

Byla provedena studie, která sledovala právě tento vliv UV-B záření na obsah rutinu a 

kvercetinu v pohance tatarské, k čemuž byly použity kořenové kultury ze sazenic pohanky, 

jež byly upraveny a pozměněny pomocí bakterie Agrobacterium rhizogenes, která měla v 

kořenech zajistit větší produkci sekundárních metabolitů, tedy i rutinu a kvercetinu. A. 

rhizogenes ke svému růstu potřebovala teplotu 28° C a agar s přídavkem 250 mg/l penicilinu 

po dobu 1 noci pro lepší selekci. Po kultivaci byla tato bakterie spojena s kořenovými 

kulturami, které byly dále zpracovány. Zjistilo se, že UV-B stres posiluje biosyntézu rutinu v 

doprovodu vhodného substrátu. V tomto případě bylo užito 30 g/l sacharózy po dobu 20 dní 

25 ± 2° C, což vedlo k maximální akumulaci biomasy (13,5 g/l
 
váhy, 1,78 g/l váhy sušiny a 

obsah rutinu byl 0,85 mg/g). Přerušované UV-B záření o intenzitě 1,26 μW/cm
2
 po dobu 3 

dnů vedlo k velkému nárůstu nejen biomasy (45krát), ale i rutinu (4,11krát). Obsah kvercetinu 

také narostl, ale méně výrazně. Pro kontrolu byly měřeny obsahy těchto látek také v listech, 

květech a stoncích 
[31]

. Obsah rutinu a kvercetinu byl měřen pomocí HPLC, výsledky měření 

jsou shrnuty v tabulce 7: 

 

Tabulka 7 - Obsah rutinu a kvercetinu v kořenových kulturách a ostatních částech 

pohanky tatarské před a po ozáření UV-B paprsky 

Zdroj: [31] 

 

Vzorek 
Obsah rutinu (mg/g) Obsah kvercetinu (mg/g) 

Bez úprav UV-B záření Bez úprav UV-B záření 

Upravené 

kořenové kultury  
0,93 ± 0,02 4,82 ± 0,03 0,02 ± 0,01 0,04 ± 0,01 

Neupravované 

kořenové kultury 
0,21 ± 0,01 0,61 ± 0,03 0 0,01 ± 0,01 

Listy 3,19 ± 0,03 29,79 ± 0,12 0,19 ± 0,02 1,26 ± 0,07 

Květy 7,0961 ± 0,03 19,0 ± 0,10 0,71 ± 0,12 1,32 ± 0,67 

Stonky 1,03 ± 0,01 3,45 ± 0,09 0,22 ± 0,04 0,67 ± 0,18 

Pozn.: Kořenové kultury byly vystaveny působení UV-B záření po dobu 30 minut v průběhu 3 

dnů, obsah rutinu a kvercetinu byl analyzován pomocí HPLC. Uvedené výsledky se 

standardní chybou (SE) jsou průměrem tří měření.  
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Rutin se taktéž přirozeně vyskytuje v mnoha rostlinách před i po jejich potravinářském 

zpracování (tab. 8). 

 

Tabulka 8 - Obsah rutinu v plodinách a potravinách 

Zdroj: [32] 

 

Skupina potravin/ 

plodin 

Potraviny a plodiny 

obsahující rutin 

Množství rutinu 

(mg rutinu/100 g) 

Alkoholické nápoje 

Pivo 0,09 

Víno z černého rybízu 0,45 

Červené víno 0,81 

Bílé víno 0,19 

Obiloviny a obilné 

produkty 

Pohanka, zrna, tepelně 

ošetřená 
8,96 

Pohanka, jemně vymletá 

mouka 
5,86 

Pohanka, celozrnná mouka 36,14 

Ovoce a ovocné produkty 

Rozinky 0,51 

Sušené švestky 2,50 

Černé maliny (Black 

raspberry) 
19,00 

Ostružiny 3,89 

Černý rybíz 4,65 

Hrozny zelené 0,12 

Zelený angrešt 6,06 

Maliny 11,00 

Červený rybíz 0,44 

Bílý rybíz 0,70 

Meruňky 0,83 

Nektarinky (celé) 010 

Švestky 5,90 

Jablečný mošt s dužninou 0,25 

Loupaná jablka 5,26×10
-5
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Tabulka 8 - pokračování 

Skupina potravin/ 

plodin 

Potraviny a plodiny 

obsahující rutin 

Množství rutinu 

(mg rutinu/100 g) 

Ovoce a ovocné produkty 

Jablka se slupkou 0,22 

Hrušky se slupkou 0,04 

Kdoule, bez slupky 0,51 

Meruňkový džem 1,42 

Kdoulový džem 0,05 

Nealkoholické nápoje 

Rakytníková šťáva 1,30 

Jablečný džus čistý 0,01 

Kiwi – džus z koncentrátu 0,04 

Kiwi – čistý džus 0,03 

Černý čaj – nápoj v lahvi 19,68 

Černý čaj v nálevu 1,62 

Zelený čaj v nálevu 1,46 

Koření 

Pískavice, čerstvá 1,86 

Majoránka, sušená 2,60 

Kapary 332,29 

Semena 

Mandle 0,25 

Pistácie, loupané 0,05 

Čočka 0,52 

Zelenina 

Olivy černé 45,36 

Cherry rajčátka 3,33 

Rajčata 0,14 

Cuketa 1,32 

Zelený salát 0,04 

Červená cibule 0,21 

Žlutá cibule 0,68 

Zelené fazole 2,49 

Chřest 23,19 
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Pozn. k tabulce 8: Uvedené hodnoty obsahu bioflavonoidů v potravinách použité v databázi 

byly systematiky sesbírány a utříděny z více než 1 300 vědeckých publikací, které prošly 

kritickým zhodnocením před zařazením informací do databáze. 

 

Závěrem lze říci, že zdroje nejčastěji konzumovaných bioflavonoidů se liší podle 

kontinentu, podnebného pásu a místní kulturních tradic. Například v Japonsku je nejčastěji 

uváděn jako jejich zdroj zelený čaj, červené víno v Itálii, v částech Řecka a Středního 

východu jsou hlavními zdroji listová zelenina. Cibule a jablka zase geograficky odpovídají 

územím Spojených států, střední a severní Evropy a částem Balkánu. Každé toto území má 

ovšem různě zastoupené kultivary zmíněných rostlin, což opět může měnit jejich kvality 

včetně obsahu a poměrného zastoupení bioflavonoidů 
[26]

. 

 

  



36 

 

3. Vliv bioflavonoidů na lidské zdraví  

 

Bioflavonoidy jsou vyhledávány pro své pozitivní účinky na lidské zdraví, o nichž je 

toho dost známo už v lidovém léčitelství a alternativní medicíně. V současnosti je prováděno 

mnoho průzkumů na dané téma a zároveň se bioflavonoidy staly součástí obchodního 

marketingu mnoha firem zabývajících se výrobou potravinových doplňků nejen pro lidi ale i 

pro domácí zvířata (obr. 8). 

 

 

Obrázek 8 - Nepřeberné množství potravních doplňků s obsahem kvercetinu s širokým 

spektrem slibovaných účinků nejen pro lidi, některé zde zachycené doplňky stravy jsou 

určeny i pro psy 

Zdroj: [33] 

 

Biologická dostupnost bioflavonoidů, tedy i kvercetinu a rutinu, může být díky jejich 

metabolismu v těle nízká. To znamená, že i při konzumaci potravin s jejich vysokým obsahem 

se část bioflavonoidů ani nedostane k cílovým orgánům kvůli jejich nedostatečně rychlé 

absorpci. Při jejich vstřebávání v gastrointestinálním systému jsou tyto látky rychle a rozsáhle 

metabolizovány ve střevních a jaterních buňkách. V krvi a moči jsou pak častěji přítomny 

jejich metabolity. Zároveň se biologická aktivita metabolitů může lišit od původního 

bioflavonoidu 
[34]

. 
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Zároveň však platí, že kvercetin a rutin se obvykle v rostlinách vyskytují spolu s 

ostatními polyfenoly, což vede k jejich synergickému působení, tj. jejich vliv se vzájemně 

potencuje. Právě tato vlastnost bioflavonoidů dodala některým potravinám a přírodním 

produktům popularitu jakožto podpůrného prostředku přírodní medicíny. Řadí se k nim 

například tzv. superpotraviny, které kromě dalších nutrientů obsahují ve velké míře právě 

bioflavonoidy (jahody, borůvky, šťáva z plodů açai, med, česnek, cibule aj.). 

 

3.1 Zdravotní účinky kvercetinu 

 

Kvercetin funguje v těle jako antioxidant (podobně jako třeba vitamín C, jenž v těle 

inhibuje oxidační reakce, které mají škodlivé účinky na živočišné tkáně). Mezi jeho další 

proklamované zdravotní přínosy patří protizánětlivé účinky, prevence alergií, astmatu, 

diabetu, artritidy, protirakovinné účinky a prevence potíží s prostatou. Některá tato zjištění 

však ještě nejsou pevně podložena dostatkem studií. 

Kvercetin má schopnost inhibovat nadměrnou produkci faktoru nádorové nekrózy α 

(TNF-α), což může být mimo jiné příznakem akutního nebo dlouhodobého zánětu, a tím 

zmenšuje patofyziologické příznaky 
[34, 35]

.  

Ve studii provedené roku 2011 bylo uvedeno, že v případě kvercetinu (a dalších 

bioflavonoidů) může jeho metabolická cesta v těle snižovat jeho protizánětlivé a antioxidační 

účinky. Kvercetin se v těle nejčastěji přeměňuje na tyto metabolity - 3'-O-methyl-kvercetin, 

4'-O-methyl-kvercetin, kvercetin-3-O-glukuronid a kvercetin-3'-O-sulfát. Bylo zjištěno, že 

zbylý nezmetabolizovaný kvercetin, 3'-O-methyl-kvercetin a 4'-O-methyl-kvercetin 

vykazovaly protizánětlivé účinky, když inhibovaly proteinem indukovaný TNF-α. Ostatní 

metabolity kvercetinu na TNF-α nijak nereagovaly 
[34]

. 

Právě absorpce a přeměna je pro účinek zásadní. Byl proveden výzkum týkající se 

vstřebávání a biologické dostupnosti kvercetinu, při němž byla orálně podána dávka 4 g 

kvercetinu skupině dobrovolníků sestávající ze 4 mužů a 2 žen. Kvercetin ani jeho konjugáty 

nebyly detekovány v krvi ani moči během prvních 24 hodin. 53 % dávky bylo odhaleno 

v exkrementech v průběhu 72 hodin. Po jediné nitrožilní injekci 100 mg kvercetinu každému 

z nich hladina kvercetinu v krevní plasmě klesla ve dvou fázích; poločasy eliminace byly 8,8 

minuty a 2,4 hodiny, vazba na protein překročila 98 %. Močí bylo vyloučeno 0,65 % 

nitrožilní dávky nezměněného kvercetinu a 7,4 % jako konjugovaný kvercetin v průběhu 
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následujících 9 hodinách. Po dobu dalších 24 hodin nebylo žádné další vylučování kvercetinu 

zaznamenáno 
[36]

. 

V další studii byla kvercetinem inhibována fosforylace lymfocyt-protein kinázy u 9 

z 11 pacientů s rakovinou v prvním stádiu. Dalších 51 pacientů s mikroskopicky potvrzenou 

rakovinou, kteří nebyli ochotni přijmout standardní léčbu, a s nadějí na přežití nejméně 12 

týdnů, se zúčastnilo pokusu, při kterém byli ošetřováni v 3 týdenních intervalech od začátku 

studie. Byl jim podáván kvercetin ve formě kvercetin hihydrátu. Maximální povolená dávka 

byla dosažena, pokud 2 ze 3 pacientů dosáhli 3. až 4. stupně celkové toxicity (každý podle 

svého dávkovacího rozvrhu), nebo 2. stupně neurotoxicity, nebo ledvinové a srdeční toxicity. 

Fosforylace byla inhibována během 1 hodiny a vydržela po dobu dalších 16 hodin. U jedné 

pacientky s rakovinou vaječníku odmítající cisplatinu (standardní lék při chemoterapii), 

rakovinný antigen CA 125 spadl z 295 na 55 jednotek/ml po dvou kolech léčby kvercetinem. 

Jedna z pacientek s hepatocelulárním karcinomem zaznamenala propad sérového alfa-

fetoproteinu přítomného při vývinu plodu 
[37]

. 

Ačkoliv se zdá, že kvercetin má potenciál jakožto protirakovinný agent, je třeba více 

budoucích studií, protože většina současných byla založena na in vitro experimentech, a 

zároveň byl kvercetin podáván v množstvích, která jsou běžnou stravou těžko dosažitelná, a 

obvyklým ústním podáním se jej zdaleka tolik nevstřebá. Některé studie zatím nejsou 

dostatečně průkazné ani pro lidi ani pro zvířata 
[35]

.  

V dalším výzkumu s náhodně vybranou kontrolní skupinou v dvojitě slepém pokusu 

s podávaným placebem mezi pacienty s chronickou prostatitidou (nebakteriální chronická 

prostatitida a prostatodynie) byl podáván kvercetin kombinovaný s bromelainem a papainem 

(enzymy štěpící bílkoviny pocházející z čerstvého ananasu a papáji, tzv. ananasové a 

papájové proteinázy), jenž mohou zlepšit jeho vstřebávání. Mezi pacienty trpícími 

prostatitidou bylo dosaženo značného zlepšení jejich stavu, jelikož až 67 % pacientů léčených 

kvercetinem zaznamenalo alespoň 25 % zmírnění svých symptomů v porovnání s 20 % 

pacientů ve skupině, kterým bylo podáváno placebo. V kontrolní studii, ve které byl podáván 

kvercetin pacientům s jejich vědomím, hlásilo 82 % pacientů minimálně 25 % zlepšení svých 

příznaků 
[38]

. 

Kvercetin rovněž prokázal schopnost ochránit LDL (nízkodenzitní lipoprotein) proti 

oxidaci. Taktéž zabraňuje proliferaci a migraci buněk hladkých svalů. Kvercetin také snižuje 

hladiny lipidů v plasmě, lipoproteinů a jaterního cholesterolu. Inhibuje produkci oxidovaného 

LDL vytvářeného oxidačním stresem a ochraňuje enzym, který umí hydrolyzovat specifický 

lipidový peroxid v oxidovaných lipoproteinech a v aterosklerotických lézích.  
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Kvercetin a jeho glykosidy (tedy i rutin) mají rovněž schopnost inhibovat aktivitu 

angiotenzin konvertujícího enzymu, čímž se snižuje produkce hormonu angiotenzinu II. Ten 

způsobuje vasokonstrikci, tedy stahování tepen a cév, čímž dochází ke zvýšení krevního 

tlaku. Kvercetin působí proti tomuto procesu, čímž mimo jiné zabraňuje zbytňování buněk 

hladké svaloviny cév 
[35]

. 

U pacientů trpících astmatem dochází k aktivaci žírných buněk a bazofilních 

granulocytů pomocí chemických mediátorů a syntetizovaných cytokinů spuštěných alergeny, 

jenž vedou k zánětlivým stavům. Podle jedné studie kvercetin inhiboval expresi cytokinů a 

syntézu lidskými bazofilními granulocyty. Metabolit kvercetinu 3'-O-methyl-kvercetin měl 

taktéž příznivé účinky na astma, protože inhiboval cyklickou AMP a cyklickou GMP 

fosfodiesterázu, jež zodpovídají za některé nežádoucí odezvy organismu při astmatu 
[35]

. 

Kromě výše zmíněných zdravotních přínosů se kvercetin v medicíně užívá také pro 

snížení křehkosti kapilár. Jako prevenci proti jejich praskání lze užít kvercetin, často 

v kombinaci s vitamínem C, který posiluje jeho účinnost díky svému antioxidačnímu efektu. 

Kvercetin se podílí na obnově kolagenu, jenž funguje jako látka zajišťující pružnost stěn 

cévních kapilár. Tento efekt byl zkoumán u pacientů trpících vysokým krevním tlakem a 

diabetem 
[36, 39]

. 

 

3.2 Potenciální zdravotní rizika kvercetinu 

 

Vedle prokazatelných příznivých účinků kvercetinu však existují také některá 

zdravotní rizika spojená s jeho užíváním. Byla publikována studie, jež zmiňuje riziko, podle 

něhož je možné, že kvercetin ovlivňuje žlázy s vnitřní sekrecí. Bioflavonoidy jsou taktéž 

popisovány jako látky s estrogenními charakteristikami. Existuje tedy zatím nedostatečně 

podložené podezření, že kvercetin podávaný ve velkém množství může indukovat nádory u 

lidí. Podle charakteristik NOAEL je možné denně zkonzumovat dávku až do výše 416 mg/kg 

tělesné váhy denně podle studie provedené na krysách, u nichž se po překročení této dávky 

začaly tvořit nádory na ledvinách. Při studiu křeččích samců bylo zjištěno, že u kvercetinu ve 

spojení s estradiolem se riziko ledvinových nádorů ještě zvyšuje a NOAEL dávka tak byla 

stanovena na 300 mg/kg tělesné váhy denně, což je ovšem při běžné konzumaci těžko 

dosažitelné množství.  

Při započtení bezpečnostního faktoru 200 byla stanovena ADI na 1,5 mg/kg denně. 

Toto doporučované množství se obvykle kryje s průměrnou spotřebou kvercetinu, nebo ji 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/cAMP
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/cGMP
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dokonce mírně překračuje. Pouze u mála jedinců je ADI kvercetinu běžně překračována kvůli 

zvýšené expozici v potravinách a potravinových doplňcích, pak je třeba zvažovat i výše 

zmíněná rizika 
[40]

.  

 

3.3 Zdravotní účinky rutinu 

 

Rutin v těle funguje jako transportér kvercetinu do tlustého střeva. Jeho protizánětlivý 

účinek je zprostředkován přes kvercetinový molekulární metabolismus, který spočívá 

v léčebném efektu, jenž kvercetin obstarává pomocí inhibice TNF-α (viz 3.1).  

Takto zprostředkovaně hraje rutin roli v celé řadě biologických aktivit včetně 

protialergických, protizánětlivých, antiproliferačních a protirakovinných procesech 
[19]

.  

Taktéž je ceněn pro svou schopnost posilovat stěny kapilár. Pacientům je obvykle 

doporučeno užívat rutin (případně kvercetin) v množstvích kolem 400 mg dvakrát až třikrát 

denně spolu s vitamínem C, jenž posiluje jeho účinek (viz 3.1). Je patrné, že doporučované 

množství rutinu představuje několikanásobek běžně zkonzumovaný v potravě 
[39, 41]

. 

První zmínky o rutinu jakožto o látce, jež posiluje stěnu cévních kapilár, jdou až do 

období 40. let minulého století, kdy vznikají první studie zabývající se jeho účinky na snížení 

propustnosti cév. Tyto studie byly prováděny na pacientech s déletrvajícím diabetem, kteří 

obecně vykazují větší křehkost kapilár. Tehdy začal být zdravotní přínos rutinu celkově více 

zaznamenáván tak jako jiné polyfenoly (v té době byl už například v souvislosti s fragilitou 

kapilár zkoumán další bioflavonoid hesperidin). V minulosti byl rutin označován jako součást 

„vitamínu P“ právě pro svou schopnost snižovat propustnost cév. Pod pojmem „vitamín P“ 

byly myšleny bioflavonoidy, ale od tohoto označení bylo později upuštěno 
[42, 43]

. 
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4. Fyzikální a chemická stabilita a vhodné kulinární úpravy 

 

Z termostability a chemické stability kvercetinu a rutinu a jejich absorpce v těle 

plynou vhodné kulinární úpravy, které lze použít při přípravě plodin s jejich obsahem. 

Kulinární úpravy obecně často zahrnují vystavení vysoké teplotě během pečení, vaření či 

smažení, stejně tak může hrát roli médium, ve kterém k tepelné úpravě dochází (voda, olej). 

Dále se může měnit pH pokrmu kyselými ovocnými šťávami nebo při dochucování různými 

octy. Všechny tyto faktory ovlivňují fyzikální a chemickou stabilitu těchto dvou látek, stejně 

tak jako jejich metabolická cesta organismem, jež byla popsána výše. Je třeba zmínit, že 

vzhledem k velkému množství plodin s obsahem rutinu a kvercetinu, a z toho plynoucího 

velkého množství úprav, lze vytyčit pouze pár základních doporučení při jejich přípravě, 

jelikož jejich stabilita taktéž může záviset na tom, jak jsou v konkrétní rostlině vázány. 

 

4.1  Chemická stabilita, termostabilita a absorpce 

 

Kvercetin jako aglykon a jeho glykosid rutin mohou být velmi rozdílné, co se týče 

termostability, absorpce a farmakokinetiky. Studie ukazují, že záleží, v jaké fázi trávicího 

cyklu se nachází, a podle toho lze určit, zda je v těle kvercetin nebo jeho glykosid. 

Farmakokinetické studie ovšem naznačují, že kvercetinové glykosidy se vstřebávají lépe než 

aglykonový kvercetin. Z toho plyne vyšší biologická dostupnost kvercetinu, pokud se 

uvolňuje z rutinu, protože rutin jej tělem provede až na místo určení 
[35]

.  

Část rutinu se může hydrolyzovat už v ústní dutině slinami, což napomáhá distribuci 

biologicky aktivního aglykonu. Rutin, který odolá rozkladu slinami, pak dále putuje trávicím 

traktem až do tlustého střeva, kde se se z něj uvolní kvercetin.  

Byla provedena studie, která simulovala účinky rozkladu rutinu v kyselém prostředí, 

tak, jak by k němu mohlo dojít v těle, konkrétně žaludku s přirozeným obsahem HCl, nebo při 

kulinárních úpravách, jež využívají kyselých ingrediencí (například ocet nebo ovocné šťávy). 

Ve většině publikací se uvádí, že hydrolýza bioflavonoidních glykosidů je prováděna pomocí 

1,2 M HCl při 90° C po dobu 2 hodin v závislosti na následné proceduře 
[26]

. 

V případě této studie byl zkoumán efekt hydrolýzy na samotném rutinu. Pro hydrolýzu 

byla vybrána HCl, protože vykazovala větší účinnost ve srovnání s H2SO4. Po přidání různých 

koncentrací HCl do 40 % methanolu byly vzorky cibule louhovány v tomto roztoku při 90° C 

po dobu 5 až 20 minut. Množství kvercetinu uvolněného z rutinu se zvyšovalo s časem. 
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Hydrolýza po dobu 5 minut v přítomnosti 2,8 M HCl stejně tak jako hydrolýza po dobu 10 

minut s 1,1 M HCl účinně uvolnila kvercetin z rutinu. Pro hydrolýzu většiny bioflavonoidů 

lze použít 1,2 M HCl (bez dodatečného použití antioxidantů jako ochrany) i po delší dobu – 

až 2 hodiny - ale tím se zvyšuje pravděpodobnost degradace kvercetinu.  

Byl také propočítán čas, během kterého by musel být vzorek v 1,5 M HCl, aby to 

odpovídalo hydrolýze rutinu v pomerančovém džusu - výsledek se rovnal 1 hodině. Tento 

výsledek ovšem neplatí pro ostatní druhy ovoce a zeleniny ani ostatní glykosidy, protože u 

ostatních druhů závisí na jejich jiné přirozené kyselosti a jiném složení glykosidů, které mají 

jiná místa glykosylace, tzn. jiná vazebná místa sacharidů na jádře aglykonu, což je může činit 

stabilnějšími 
[26]

.  

Jiná studie, jež měla simulovat domácí přípravu cibule, zjistila, že kvercetinové 

glukosidy jsou relativně tepelně odolné. Jednalo se o tyto látky: 3,4′-O-kvercetin diglukosid a 

4′-O-kvercetin glukosid, které jsou hlavními zdroji kvercetinu v cibuli, protože tyto látky 

představují 89 - 90 % celkových flavonolů v cibuli. Cibule je obvykle konzumována syrová 

nebo je vystavena různým tepelným zpracováním jako je vaření, smažení nebo pečení. Pečení 

a smažení vedlo k 7 - 25 % nárůstu v koncentraci kvercetinu, zatímco vaření vedlo k 18 % 

poklesu koncentrace. To může být v důsledku efektivnější extrakce glukosidů horkou vodou 

na rozdíl od horkého slunečnicového oleje. I tak se ovšem jedná o ukázku relativně 

termostabilních látek 
[44]

. 

Také nelze podceňovat správné skladování po sklizni, které může ovlivnit hladiny 

sekundárních metabolitů v ovoci a zelenině. Paprsky různé vlnové délky mohou vést ke 

změně obsahu kvercetinu a jeho glykosidů. Pro působení na oloupanou cibuli během 

skladování byly použity různé typy světla, například fluorescenční, modré, červené a 

ultrafialové. Mezi těmito různými typy bylo nejvíce zásadní fluorescenční záření, které 

stimulovalo maximální syntézu kvercetinu v cibuli. Každá část rostliny vykazovala odlišné 

reakce - slupka a dužnina měly odlišné chování po ozáření. Dužnina měla nejvíce glykosidů 

pod modrým světlem, zatímco nejnižší obsah pod fluorescenčním světlem. Slupka cibule 

prokazovala přesně opačné reakce 
[45]

. 

 

4.2 Vhodné kulinární úpravy 

 

Z výše uvedeného plyne, že možnosti úprav jsou široké. Rutin je odolnější v prostředí, 

jež není příliš kyselé. Více se extrahuje ve vodných roztocích, čímž mu také hrozí riziko 
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hydrolýzy. Na druhou stranu, v těle se nakonec rozkládá na kvercetin, ale čím déle si udrží 

svou formu, tím dále se může v těle transportovat. Lze ho vařit, čímž se ovšem zvyšuje jeho 

hydrolýza za vzniku kvercetinu.  

Při pečení kváskového chleba z mouky běžné pohanky a pohanky tatarské se 

sledovalo, jak tento proces ovlivňuje hladiny rutinu a kvercetinu. Během fermentace těsta 

z tatarské pohanky docházelo ke konverzi rutinu na kvercetin. Mouka z pohanky tatarské 

obsahovala 14,6 mg/g rutinu a 1,9 mg/g kvercetinu v sušině. Pohankový kvásek obsahoval 1,5 

mg/g rutinu a nečekaně vysoký obsah kvercetinu – 12,5 mg/g. Těsto obsahovalo 3,2 mg/g 

rutinu a 8,1 mg/g kvercetinu. V upečeném chlebu byl obsah rutinu nulový a obsah kvercetinu 

5,0 mg/g. Během kvašení těsta (10 hodin) tak došlo k degradaci rutinu, ale zároveň se 

zachovala většina kvercetinu i v upečeném chlebu. V chlebu z běžné pohanky na rozdíl od 

chleba z pohanky tatarské nebyl přítomen ani kvercetin, ani rutin 
[46]

.  

Lze pozorovat, že kulinárními úpravami se rutin obvykle ztrácí, proto je vhodné 

konzumovat potraviny s jeho obsahem co nejméně zpracované.  

Naproti tomu kvercetin, pokud není dlouhodobě vystaven extrémním teplotám nebo 

kyselosti, vykazuje větší odolnost.  

Obecně lze říci, že nejšetrnější k bioflavonoidům přítomným v potravinách je vyhnout 

se takovým úpravám (například tepelným), které vedou k jejich degradaci. Z uvedeného však 

neplyne, že požívání ovoce a zeleniny v syrovém stavu je vždy nejvhodnější volbou, neboť 

bioflavonoidy jsou obsaženy pouze v některých částech a jejich celkový obsah v 

konzumované části může být nízký a vhodná úprava může nutriční vlastnosti ovoce či 

zeleniny zlepšit. 
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ZÁVĚR 

 

V této práci byl ukázán rostoucí zájem o bioflavonoidní látky, jež se vyskytují 

v mnoha kulturních plodinách a tvoří neodmyslitelnou část lidské výživy. V současnosti budí 

vzrůstající zájem výživových expertů a vědců, kteří se zabývají jejich chemickými a 

fyzikálními vlastnostmi, stejně tak jejich biochemií a biologickou aktivitou. 

Bioflavonoidy kvercetin a rutin mají výhodu v relativně dobré dostupnosti 

v potravinách, jejich nevýhodou je však horší biologická dostupnost. Vykazují pozitivní vliv 

na lidské zdraví díky svým antioxidačním účinkům, spíše však v oblasti prevence, pokud jsou 

požívány v obvyklých dávkách běžnou konzumací nebo příležitostně jako doplňky stravy.  

Pokud jde o zdravotní účinky aktivně využitelné v medicíně, pak je možné je užívat 

jako doplňkovou léčbu při zánětlivých onemocněních, při rakovině a potížích s prostatou. Zde 

je však třeba provést navazující studie, které by zjistily možnosti posílení jejich účinků. Podle 

dosavadních zjištění se zdá možné účinky kvercetinu a rutinu jako léčiva potencovat. Rutin i 

kvercetin jsou také součástí přípravků omezujících fragilitu cév. 

Pro optimální využití kvercetinu a rutinu v lidském organismu je třeba zvolit vhodné 

kulinární úpravy jednotlivých potravin, které budou šetrné k zachování obsahu těchto 

bioflavonoidů a zároveň podpoří jejich vstřebatelnost. Vzhledem k rozmanitosti kulinárních 

postupů a možnosti kombinování s dalšími ingrediencemi, jež mohou působit synergicky, se 

zde otevírá další prostor ke zkoumání. 
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Obrázek 9 - Metabolismus fenylpropanoidů; Enzymy (a kofaktory) jdou následovně: 1. 

Fenylalanin amoniak lyáza - PAL; 2. Tyrosin amoniak lyáza - TAL; 3. Cinnamát-4-

hydroxyláza (O2, cytochrom P450, NADPH); 4. Hydroxylázy (O2, cytochrom P450, 

NADPH); 5. CoA-ligázy – ligace AMP a CoA (CoASH, ATP); 6. O-methyl transferázy 

(SAM); 7. Cinnamoyl-CoA-NADPH oxidoreduktázy (NADPH); 8. Cinnamylalkohol 

dehydrogenázy (NADPH); 9. Chalkon syntáza; 10. Chalkon isomeráza; 11. Stilben syntáza; 

12. Styrylpyron syntáza. 

Zdroj: [47] 

 

 

 

 


