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V rámci fytoterapie v souãasné dobû
neexistují komplexní systémy, které by
diabetes v˘raznûji ovlivnily. Pfii pouÏití
fytoterapie v léãbû diabetu lze v zása-
dû sledovat tfii pfiístupy.

První zpÛsob pfiedstavuje moÏnost usilo-
vat pomocí fytoterapie o sníÏení glykémie.

ProtoÏe dÛleÏit˘m léãebn˘m prostfied-
kem diabetu je dieta, zamûfiená pfiede-
v‰ím na v˘razné omezení sacharidÛ ve
stravû, je dal‰í cestou hledání náhrady
cukru vhodn˘mi pfiírodními necukern˘-
mi sladidly.

Tfietím zpÛsobem vyuÏití fytoterapie je

moÏnost doplnit jídelníãek vhodn˘mi
dietními doplÀky, napfi. netradiãními
druhy rostlin, jejichÏ hlízy obsahují
místo ‰krobu inulin.

Cílem následujících pfiíspûvkÛ je infor-
movat, jak se na fie‰ení této problemati-
ky podílí i ná‰ v˘zkum.
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Rostliny snižující hladinu glukózy v krvi

Bylin sniÏujících glykémii je celá fiada.

Pfiedev‰ím je moÏno jmenovat napfií-
klad smetanku lékafiskou, Taraxacum
officinale, kde drogou je hlavnû kofien,
ãasto v‰ak i listy, stvoly a kvûty.
Smetanka sniÏuje hladinu krevního
cukru, podobnû jako listy borÛvky
ãerné, Vaccinium myrtillus, mnohdy
uÏívané ve smûsi s lusky fazolu obec-
ného, Phaseolus vulgaris.

UÏívají se také listy vavfiínu u‰lechtilé-
ho, Laurus nobilis, dále i oddenky pu‰-
kvorce obecného, Acorus calamus,

kter˘ je v‰ak u nás chránûnou rostli-
nou. Ménû roz‰ífien˘ je macerát z jedo-
vatého jmelí bílého, Viscum album.
Diabetes mellitus je pozitivnû ovlivÀo-
ván také uÏíváním natû kopfiivy dvou-
domé, Urtica dioica, a v men‰í mífie
i nûkter˘mi dal‰ími druhy rostlin.

Naprostou vût‰inu v˘‰e uveden˘ch
bylin je moÏno pouÏívat samostatnû.

Pokud jde o fytoterapii, je ná‰ trh do-
stateãnû zásoben potfiebnou literaturou.
Proto je zbyteãné jednotlivé zpÛsoby
uÏití detailnû uvádût.

V âR jsou v souãasné dobû k dispozici
k prodeji ãajové smûsi mající svÛj
v˘znam jako souãást diety, slouÏí jako
náhraÏka pravého ãaje, kter˘ je u nû-
kter˘ch pacientÛ kontraindikován (napfi.
Diabetan, obsahuje mj. fazolové lusky,
borÛvkové listy, ‰alvûj, jestfiabinu, trus-
kavec ptaãí a smetanku). Je v‰ak tfieba
upozornit, Ïe fytoterapie sledující sní-
Ïení glykémie má pouze podpÛrn˘
v˘znam. V kaÏdém pfiípadû je vÏdy
nutná konzultace s pfiíslu‰n˘m odbor-
n˘m lékafiem.

Stevie jako zdroj
přírodního necukerného sladidla

Původ a historie

Stevie pochází z hraniãních oblastí
mezi Paraguayí a Brazílií (22-26° jiÏní
‰ífiky a 54-55° západní délky). Kon-
krétnû jde o severov˘chodní Paraguay,
kde roste v oblasti Amambay západnû
od And v povodí fieky Apame, a o jiÏní
Brazílii, stát Mato Grosso do Sul.
Roz‰ífiena je tam v nadmofiské v˘‰ce
200-600 m, ãasto na blatech, bfiezích
vodních tokÛ, ale také v travnaté
pampû na tufech.

Je jedním z asi 150 druhÛ rodu Stevia,
av‰ak pouze jedin˘m, kter˘ má sladící
úãinky. Jako sladidlo pouÏívali stevii jiÏ
pÛvodní obyvatelé Ameriky - Indiáni,
pfiedev‰ím z kmene Guarani, dávno
pfied pfiíchodem ·panûlÛ. Naz˘vali ji
Azuca-caá (sladká tráva) ãi Kaá-he-é
a slouÏila jim nejen ke slazení nápojÛ
a jídel, ale také jako léãivá rostlina.

Poprvé ji popsal v roce 1887 paraguay-
sk˘ pfiírodovûdec dr. Bertoni a v roce
1908 Rasenack a Dietrich zkoumali rostli-
nu i sladidlo. Teprve v roce 1931 v‰ak
francouz‰tí chemici Bridell a Lavieille
získali z listÛ stevie bílou krystalickou
látku - ãist˘ steviosid.

Po druhé svûtové válce se stevie
dostala do USA a úspû‰nû se tam za-
ãala pûstovat. V roce 1971 byla seme-
na dovezena z Brazílie do Japonska
a zaãala se pokusnû pûstovat pfiede-
v‰ím na ostrovech Hokkaido a Oki-
nawa. JiÏ o ‰est let pozdûji tam zaãala
firma Maruzen Kasei Co. vyrábût
extrakty ze stevie na obchodní bázi.

V souãasné dobû je rozhodujícím svû-
tov˘m producentem Japonsko. Roãnû

sklízí nûkolik desítek tisíc tun such˘ch
listÛ a vyrábí asi 3000 tun tohoto sladi-
dla. Stevie se roz‰ífiila i do ostatních
oblastí v˘chodní a jihov˘chodní Asie
(âína, Korea, Thajsko, Vietnam).
Pûstuje se také v USA, ale i v oblas-
tech mírného pásu, napfi. v SRN, Rusku
a Bulharsku (·umen), ale i na Slovensku
(Hurbanovo).

Témûfi po ãtyfii roky probíhají pokusy se
stevií i v âR, z toho v posledních dvou
letech díky Grantové agentufie AV âR,
která finanãnû zajistila realizaci projek-
tu 503/95/0249 „V˘zkum stevie jako
zdroje pfiírodního sladidla“.

Cílem projektu je komplexnû vypraco-
vat problematiku biologie a agrotechni-
ky stevie v na‰ich pÛdních a klimatic-
k˘ch podmínkách, provést klonování
z hlediska technologie pûstování
i obsahu steviosidu. Dále provést kom-
lexní analytické rozbory, ovûfiit v˘tûÏ-
nost v na‰ich podmínkách a vypraco-
vat technologii extrakce steviosidu
a moÏnosti jeho vyuÏití. Úspû‰né vyfie-
‰ení problematiky bude znamenat
i zajímavou pûstitelskou nabídku pro
zemûdûlskou v˘robu.

Botanická charakteristika

Stevia rebaudiana BERTONI, stevie
(Obr. 1), je víceletá bylina z ãeledi
Asteraceae, hvûzdnicovit˘ch. Kofienov˘
systém se rozkládá mûlce pod povr-
chem pÛdy a je pomûrnû slab˘; je také
jedin˘m orgánem rostliny, kter˘ neob-
sahuje sladké látky. Stonek dosahuje
v˘‰ky 0,3-1,8 m a hojnû se vûtví.
V mládí jsou stonky a listy hustû chlu-

paté, pozdûji je odûní fiid‰í. Listy jsou
vstfiícné, svûtle aÏ tmavû zelené, ãepel
30-80 mm dlouhá, 20-35 mm ‰iroká,
úzce deltovitá aÏ obvejãitá a v horní
ãásti v˘raznû vroubkovaná.

Úbory jsou rozloÏeny v terminální ãásti
stonku i vûtví a tvofií je 3-5 kvûtÛ (Obr. 2).
Ty jsou oboupohlavné, drobné, bílé aÏ
narÛÏovûlé a rourkovité. Kalich tvofií pût
srostl˘ch lístkÛ, v korunû je uloÏeno pût
tyãinek majících dlouhé nitky a dvojkla-
ná blizna. Vût‰ina rostlin je cizospra‰-
n˘ch, dokonce je uvádûna autosterilita.
Pfiitom opylování hmyzem je znaãnû
ztíÏeno pro hlubokou korunu. Obecnû
dochází k velmi ‰patnému opylování
a v˘sledkem je v prÛmûru jen asi 25%
klíãivost. Plod je drobná, tmavû hnûdá
naÏka s chm˘rem, která je snadno pfie-
ná‰ena vûtrem. Hmotnost 1000 semen
se pohybuje mezi 0,3 aÏ 0,4 g. Seme-
na ztrácejí pomûrnû rychle klíãivost, po
ãtyfiech mûsících klesá asi o 40-70 %.

Chemická část

Nejvût‰í v˘znam ze sekundárních meta-
bolitÛ produkovan˘ch listy této rostliny
mají diterpenoidní glykosidy (steviosid,
rebaudiosid A - E, dulcosid A, steviol-
biosid), které jsou pro svoji intenzivní
sladkou chuÈ vyuÏívány jako zdroj umû-
lého sladidla. Tyto slouãeniny nejsou
lidsk˘m organismem dále vyuÏívány.
Z listÛ stevie byly izolovány nejen slad-
ké glykosidy, ale i sterebiny A-H, longi-
pininy a fenylpropanoidy. V˘‰e jmeno-
vané glykosidy jsou odvozeny od
steviolu, resp. kyseliny ent-kaurenové,
a proto je lze souhrnnû pojmenovat
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Obr. 1 Stevie
(Stevia rebaudiana)

A - část lodyhy
B - list
C - květ

(zvětšeno)
D - plod

(zvětšeno)

Obr. 2 Kvetoucí stevie (Stevia rebaudiana)

jako steviolglykosidy. Jednotlivé typy
steviolglykosidÛ jsou uvedeny na Obr. 3.

Steviosid

Jak jiÏ bylo uvedeno, v roce 1931 byl
získán ãist˘ krystalick˘ glykosid zvan˘
steviosid a bylo zji‰tûno, Ïe je aÏ
300krát slad‰í neÏ sacharosa. Stevio-
sid je z fyzikálnû chemického hlediska
charakterizován teplotou tání 197-198 °C,
molekulovou hmotností 804,881 a su-
márním vzorcem C38H60O18. Mezi triviál-
ními názvy se objevují i názvy jako ste-
viosin (pod tímto názvem je obchodnû
prodáván v âínû a Japonsku), stevin,
eupatorin a rebaudin.

Obsah steviosidu je nejvût‰í právû
v listech a ãiní prÛmûrnû 3-10 % suché
hmotnosti. Obsah závisí téÏ na stáfií
porostu a místû pûstování. Mitsuhashi
a spol. [3] publikovali zprávu o vlivu
místa kultivace a období skliznû na
obsah steviosidu.

Rebaudiosidy

Rebaudiosid A má na uhlíku C19 navá-
zanou jednu glukosu v poloze ß a na
uhlíku C13 rozvûtven˘ oligosacharid se
tfiemi glukosami vázan˘mi ß do poloh 2
a 3 vûtvící glukosy. Rebaudiosid A se
sumárním vzorcem C44H70O23.3H2O má
teplotu tání 235-238 °C.

Rebaudiosid B na rozdíl od rebaudiosi-
du A má na uhlíku C19 hydroxylovou
skupinu, která zpÛsobuje jeho kyselej‰í
charakter, stejnû jako u steviolbiosidu.
Jeho sumární vzorec je C38H60O18.2H20
a teplota tání je 193-195 °C.

Rebaudiosid C neboli dulcosid B se li‰í
od rebaudiosidu A náhradou glukosy
vázané na vûtvící glukosu do polohy 2
rhamnosou vázanou α.

Rebaudiosid D pfiibírá oproti rebaudio-
sidu A je‰tû jednu glukosu do polohy 2
glukosy vázané na uhlíku C19.

Rebaudiosid E má ve srovnání s rebau-
diosidem D o jednu glukosu ménû na
vûtvící glukose (vázaná na uhlík C13)
v poloze 2.

Dulcosid A je svojí strukturou blízk˘ re-
baudiosidu C, ale na rozdíl od nûj má na
vûtvící glukose v poloze 3 atom vodíku.

Steviol

Tento diterpenoidní aglykon, jehoÏ teplo-
ta tání se pohybuje v rozmezí 211-213 °C,
se sumárním vzorcem C20H30O3, vyka-
zuje aktivitu podobnou rÛstovému fak-
toru giberelinu. Tento poznatek zvefiej-
nili ve své práci Ruddat a spol. [4]
v pokuse s pûstováním kukufiice na
médiu s giberelinem A3 a na médiu se
sodnou solí steviolu. Stejného úãinku
giberelinu na rÛst kukufiice bylo dosa-
Ïeno stokrát vy‰‰í koncentrací steviolu
(jako kontrola byla kultivována rostlina
na médiu bez hormonÛ).

Sterebiny

Tato skupina látek patfií do skupiny bis-
norditerpenoidÛ. Jejich struktura a zá-
kladní fyzikálnû chemické vlastnosti
byly stanoveny a publikovány v roce
1986 a v roce 1988 Oshimou a spol.
[5,6]. O fyziologickém v˘znamu tûchto
látek nebylo dosud nic publikováno.

Flavopropanoidy

V této skupinû látek byly nalezeny fla-
vony, jako quercetin (3,5,7,3’,4’,-penta-
hydroxyflavon), avikularin (quercetin-3-
-O-α-L-arabinofuranosid), guayaverin
(quercetin-3-O-α-L-rhamnosid). V pod-
skupinû látek odvozen˘ch od kyseliny
skofiicové byly nalezeny kyselina kávo-
vá (kyselina 3,4-dihydroxyskofiicová)
a chlorogenová. Jako poslední pod-
skupina jsou látky odvozené od kuma-
rinu: skopoletin (6-methoxy-7-hydroku-
marin) a umbeliferon (7-hydroxykuma-
rin). V‰echna data o tûchto slouãeni-
nách jsou shrnuta v práci Komissaren-
ka a spol. [2].

Toxicita

V pokusech zamûfien˘ch na toxicitu
steviosidu bylo pouÏito rÛzn˘ch testo-
vacích systémÛ, napfi. bakteriální, pot-
kaní a kfieããí. V Ïádném pfiípadû nebyly
pozorovány mutagenní vlastnosti stevi-
osidu. Pfii podávání steviosidu kfieãkÛm
„per os“ byla pfii vysok˘ch dávkách
(2,5 g/kg a den po dobu 12 t˘dnÛ) zji‰-
tûna sníÏená absorpce v jejunu, coÏ se
mj. projevilo úbytkem jejich hmotnosti
a sníÏením aktivity intestinální Na+-K+-
ATPázy. Nízké dávky 0,5-1,0 g/kg
a den nemûly Ïádn˘ vliv ani na jeden
z pozorovan˘ch fyziologick˘ch proce-
sÛ. V souãasné dobû je steviosid mimo
jiné povolen pro humánní pouÏití jako
nekalorické sladidlo v Brazílii, a to
s povolenou denní dávkou (Acceptable
Daily Ingestion, ADI) 5,5 mg/kg tûlesné
hmotnosti.

Dal‰í pokusy byly vûnovány steviolu
a slouãeninám, jeÏ by se mohly jevit
jako hlavní produkty ãi meziprodukty
pfii metabolickém odbourání steviosidu.
Jako kritická se jevila hydroxylová sku-
pina na uhlíku C13, která je odpovûdná
za mutagenní vlastnosti steviolu. Prove-
de-li se acetylace této hydroxylové
skupiny, eliminují se mutagenní úãinky
steviolu. O kritiãnosti této skupiny vy-
povídá fakt, Ïe v pokusech kyselina
ent-kaurenová, od níÏ se steviol li‰í
náhradou atomu vodíku hydroxylovou
skupinou na uhlíku C13, nevykazuje
mutagenní vlastnosti.

Způsoby užití

Sladidla na bázi steviosidu jsou zatím
povolena v Japonsku a Brazílii, kde se
pouÏívají hlavnû ke slazení nealkoholic-
k˘ch nápojÛ a do Ïv˘kaãek. V Bul-
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Obr. 3 Struktura steviolglykosidů izolovaných z listů Stevia rebaudiana Bertoni

Poznámka: Rha - rhamnosa, Glc - glukosa

Obr. 4 Pokusný porost Stevie na Jižní Moravě (1995)

Stevia rebaudiana leaves. Phyto-
chemistry, 1988, 27, 624-626.

[8] Valíček, P., Burešová, M.: Rostlinná ne-
cukerná sladidla. Îiva, 1995, 3, 114-115.

harsku byl vyvinut preparát Marumilon
50 s 50krát vy‰‰í sladivostí neÏ sacha-
rosa, v Brazílii a Paraguayi se pouÏívá
steviosidu k pfiislazování jogurtÛ. Ve
stadiu schvalování je toto sladidlo
i v dal‰ích státech.

PouÏívání sladidla na bázi steviosidu je
tedy moÏné jak pfii v˘robû dietních
potravin s nízkou energetickou hodno-
tou, tak do limonád, v cukráfiství
a v konzervárenském prÛmyslu.

Steviosid se ukazuje jako moÏn˘ pro-
stfiedek v boji proti zubnímu kazu,
neboÈ likviduje fiadu patogenních bak-
terií ústní mikroflóry. Hodí se tedy
i k v˘robû zubních past a Ïv˘kaãek.

Su‰ené listy se pfiidávají jako jednodu-
ché sladidlo do nûkter˘ch ãajov˘ch
smûsí. Zku‰enosti v tomto smûru jsou
napfi. ve Vietnamu, ale i na Slovensku
a v dal‰ích státech. V roce 1995 pro-
bûhly ovûfiovací pokusy u vybran˘ch
druhÛ ãajÛ v a.s. Jemãa Jemnice a na
základû pozitivních v˘sledkÛ je pfied-
poklad, Ïe jiÏ letos bude ke slazení
ãajÛ v tomto podniku vyuÏita 1 tuna
such˘ch listÛ stevie.

Z hlediska technologie pûstování se
v na‰ich podmínkách nevyskytují Ïád-
né vût‰í problémy. V tepl˘ch oblastech
Moravy je moÏno stevii pûstovat ob-
dobn˘m zpÛsobem jako tradiãní papri-
ku, a to se sklizní nadzemní ãásti ve
dvou seãích (Obr. 4). Je zde moÏno
dosáhnout v˘nosu aÏ 5 tun suché
hmoty z hektaru pfii obsahu 5-11 % ste-
viosidu.

V souãasné dobû je moÏno v âR saze-
nice zakoupit a stevii bûÏnû pûstovat
i v men‰ím mnoÏství k pfiímému vyuÏití
listÛ k pfiislazování (napfi. pfiidání listÛ
stevie do ãaje apod.).
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