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Hodnocení rizik  
   potravin nového typu 
     versus 

  potravin vyskytujících se na trhu 

• nejednotný přístup 

• potřeba vrátit k běžným potravinám a léčivým rostlinám 



Obsah 

• Acetogeniny láhevníku 

• Kukurbitaciny 

• Seskviterpenové laktony a heřmánek 

• Deriváty hydroxyantracenu 

• Pyrrolizidiny brutnáku  

• Aristolochové kyseliny 

• Katuaba 



Acetogeniny 
• Annona spp. - láhevník  

potenciálně letální neurotoxicita 

• Guadalupský atypický parkinsonický syndrom 

• LD50 annonacin = 0,018 μM vůči dopaminergním  
neuronům  

Annonacin 



Kukurbitaciny 

• Tetracyklické triterpeny  

• některé taxony čeledi Cucurbitaceae (tykvovité),  
     Plantaginaceae (jitrocelovité) atd. 

• vysoce cytotoxické látky 

• úmrtí účinkem na CNS nebo drasticky projímavý účinek, elektrolytový a 
metabolický rozvrat 

• průběh otravy: 
• relativně dlouhá doba latence i při přijatých vysokých dávkách, 
• tachypnoe přerušované periodou normální respirace, 
• průjem s krví, nekróza tlustého střeva a konečníku, zvracení 
• vyčerpanost, cirkulační kolaps 

 



Heřmánek a seskviterpenové laktony 
   Matricaria chamomilla (heřmánek pravý) 

 

 alergické projevy versus protizánětlivý účinek 

 

Anthemis cotula (rmen smrdutý) 

antekotulid 



• Rubiaceae, Liliaceae, Polygonaceae, Rhamnaceae a Fabaceae  
 
 
 
 
 
 

Biologická aktivita 
• více či méně drastické projímavé účinky 
aglykony nejsou takto aktivní (jen glykosidy) 

Deriváty hydroxyantracenu 



řešetlák počistivý  
(Rhamnus cartharica) 
 
• kůra, plod 
 
 
 
 
krušina olšová  
(Frangula alnus) 
 
• kůra 
• emodin, O-glukosidy franguliny a 

diglykosidy glukofranguliny  



krušina Purshova (syn. řešetlák Purshův; 

Frangula purshiana; syn. Rhamnus purshiana) 

 

• kůra 

• „Cascara Sagrada“ 

• kaskarosidy 



aloe pravá, a. kapská (Aloe vera = A. barbadensis; A. ferox) 
• koncentrovaná šťáva z listů x gel 
• glykosidy aloe-emodinů – aloiny, aloinosidy, hydroxyaloiny  

 
 
 
 
 
 
 
 

reveň (Rheum sp.) 
• antrachinonové glykosidy emodinu, fyscionu,  

aloe-emodin a chrysophanolu 
• dále O,C-diglykosidy anthranolů a antronů 

aloin 



Dianthronové deriváty 
 
• kasie senna  

(Senna alexandrina = Cassia senna =  
= C. acutifolia) 

• sennosidy  
 
 
 



Toxicita hydroxyantracenových laxativ 

 

• melanosis coli? 

 

• rozvrat homeostázy? 
• ztráty draslíku a tekutin  

při nadměrném používání  
(vysoké dávky) 

 

• kancerogeneze?  

 

 



brutnák lékařský  

• Borago officinalis 

• čeleď Boraginaceae (brutnákovité) 

 

 

•pyrrolizidinové alkaloidy 

 
• hepatotoxicita 

• kancerogenita Amabilin 



Aristolochové kyseliny 

• čeleď Aristolochiaceae 
(podražcovité) 

 

 

 



Nefropatie čínských bylin 
 

rostlinná droga „fang ji“  
 

han fang ji        guang fang ji 
Radix Stephaniae Tetrandrae  versus  Radix Aristolochiae Fangji 

nefrotoxické účinky – AAN 
(aristolochic acid 
nephropaty) 
 
mutagenní 
a kancerogenní účinky 
 



V současnosti hrozí nebezpečí v souvislosti s používáním prostředků 
tradiční čínské medicíny obsahující rostliny rodu Aristolochia 
 
 
Guang Fang Ji (Radix Aristolochiae Fangji) 
 
Ma Dou Ling (Aristolochiae Fructus – A. debilis)  
 
Guan Mu Tong (Caulis aristolochiae manshuriensis) atd. 



Balkánská endemická nefropatie 

• aristolochové kyseliny versus mykotoxiny (ochratoxin A) 

 

• kontaminace obilí semeny  
Aristolochia clematitis  

 

• určitá míra nejistoty přesné příčiny 

• vysoká pravděpodobnost podílu AA 

 



Katuaba 

• Rostlinné drogy obsahují: 

 

• Anemopaegma mirandum, A. glaucum –tropanové alkaloidy 

• Erythroxylum vaccinifolium (Erythroxylon catuaba) – tropanové 
alkaloidy 

• Trichilia catigua – flavonoidy  (Cinchonain 1b, flavanolignany), 
seskviterpeny, steroly, různé typy laktonů. 

• a další taxony 



Děkuji za pozornost 


