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SMLOUVA O UPRAVE PRAV K VYSLEDKUM VYZKUMU A VYVOJE

AQM s.r.o.

se sidlern: Cs. armédy 133, 735 81 Bohumin - Novy Bohumin
16: 25900897, DIC: c225900897
zastoupené: PaedDr. Liborem Prusem, jcdnatelem
reg. v OR: u KS V Ostravé, oddil C, Vloika 26001
(dale jen ”AQM“)

a

Fakultni nemocnice Hradec Krélové
se sidlem: Sokolské 581, 500 05 Hradec Krélové — NOV)? Hradec Krélové
16:: 00179906, DIC: CZOOl79906
zastoupené: prof. MUDr. Vladimirem Paliékou, C80,, dr. h. 0., feditelem

(dé1ejen ,,FN HK“)

51

Vizkumnj' listav organickych syntéz a.s.

se sidlem: é.p. 296, P30: 533 54 Rybitvi
’

16:: 60108975, 1316:: C260108975
zastoupené: RNDr. Karlem Novékem, mistopfedsedou pfedstavenstva z povéfeni
pi‘edstavenstva

reg. V OR: 11 KS V Hradci Krélové, oddil B, vloika 1033
(déle jen ,,VUOS“)

uzaViraji na zékladé ustanoveni § 1746 odst. 2 zékona ('3. 89/2012 8b., obéanského zékoniku,
v platném znéni smlouvu 0 fipravé prév k vysledkfim Vyzkumu a vyvoj e.

I. Vyzkum, vynélez a pfivodci

1. V obdobi 0d 29. 9. 2015 do 31. 7. 2019 probihal spoleény vyzkum a vyvoj za fiéasti
FN HK, AQM a VUOS V oblasti Vyvoje nz'lpoje a doplfiku stravy s obsahem jodu

/selenu. Tcnto ezkum a vyvoj byl financovén ze spoleéného projektu FN HK, AQM a
VUOS é. EG15_019/0004711 (reg. é. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004546) s nézvem

”Virvoj gastroretentivni formy selenu a jodu v népoji a tableté, ilprava elektrolytové
romovéhy“ (MPO 1 1522/17/61600/481).

2. esledkem spoleéného vyvoje a vyzkumu je technické feEeni s nézvem ,,D0plnék
stravy s obsahem organickych forem selenu“ (déle téi ,,technické feéeni“). Detailni
popis technického feéeni je uveden V pf‘iloze ('3. 1 této smlouvy.

Smluvni strany povaZuji technické feéeni za nové, pfesahujici rémec pouhé odborné
dovednosti a prfimyslové vyuiitelné, které je tak zpfisobilé k ochrané uZitnym vzorem.

3. Pfivodci technického feéeni jsou:



a)_zaméstnanec FN HK, kterjr se podilel na vytvofeni

technického feéeni V rozsahu 50% V rémci FN HK.

b) —zaméstnanec FN HK, ktery so podilel na vytvofeni

technického feéem’ V rozsahu 25% V rémci FN HK.

c) _zaméstnankyné FN HK, které se podflela na vytvofeni

technického feéem’ V rozsahu 25% V rémci FN HK.

d) —,zaméstnanec AQM 3.120., ktery se podilel na vyivofeni

technického feéem’ V rozsahu 50% V rémci AQM s.r.0.

e) —,zaméstnankyné AQM s.r.0., které se p0dile1a na

vytvofeni technického i‘eéem’ V rozsahu 25% V rémci AQM s.r.0.

f) —Zaméstnanec AQM s.r.0., kter)? se podflel na vytvofem' technického

feéeni V rozsahu 25% V rémci AQM s.r.o.
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g) —zaméstnankyné VUOS, které se podflda na vytvofeni

technického feéenl’ V rozsahu 50% V rémci V HOS.

h) —, zaméstnankyné VUOS, které se podilela na vytvofeni

technického feéeni V rozsahu 50% V rémci VUOS.

Pfivodci Vytvofili technické feéeni specifikované V Pfiloze 6. 1 této smlouvy V rémci

plném' fikolu z pracovniho poméru ke svému zaméstnavateli. Véechny smluvni strany

prohlaéuji, ie pfed podpisem této smlouvy uplatnili vfiéi Véem pfivodcfim fédné préwo

na patent (116 § 9 zékona é. 527/1990 8b., V platném znéni, ve spojem’ :5 § 21 odst. 2

zékona é. 478/1992 8b., V platném znéni.

4. Smluvm’ strany uzaviraji tuto smlouvu za fiéelem fipravy préV k technickému feéem’ a

k vysledkfim Vyzkumu a vyvoje souvisejicim s technickm feéem’m a za L’léelem

zajiéténi ochrany uiitnym vzorem.

II. Driba, vlastnictvi

1. Smluvni strany se dohodly, Ze technické feéeni specifikované v-floze 6. 1 této

smlouvy, bude néleiet V§em smluvnim stranz'lm, pf‘iéemi Velikost podflu FN HK je

15/ 100, velikost podilu AQM je 55/100 :1 velikost podilu VUOS je 30/100.

go Smluvni strany se dohodly 11a tom, 26 budou podilovymi spoludriitefi prév

kpfedmétnému technickému Feéeni, pfiéemi velikost podilu FN HK je 15/100,

velikost podilu AQM je 55/100 a velikost podilu VUOS je 30/100. FN HK, AQM a

VUOS jsou driiteli veékery'ch prév vztahujicich se k technickému feéeni, zejména:



- prév 11a uiitny’r vzor k technickému feéem’ a prév k prfimyslové—prévni ochrané vfibec,
bez omezeni teritoria,

- prév vyrébét, nechat vyrébét nebo prodévat VYrobky \ryuiivajici technické fe§eni,

- prév poskytovat technické feéenl' tf‘etim osobém (napf. v podobé udéleni licence ci
pfevodem uiitne'ho vzoru) s pisemnym souhlasem svajicich smluvnich stran.

III. Zajiéténi prfimyslové prévni ochrany

. Smluvnl' strany se dohodly na zajiétém’ prfimyslové prévni ochrany technického feéeni
V Ceské republice 3 firm, 2e 11 Ufadu prfimyslového Vlastnictvi byla podéna pfihlééka
uiitného vzoru s nézvem ,,D0p1nék stravy s obsahem organickych forern selenu“ pod
cislem 2019-36062. Pfedmétny uiitny vzor byl zapsén pod cislem 32962. Dale se
smluvm’ strany dohodly, fie budou v fizem’ f‘ed Ufadem rfim slového Vlastnictvi
zastoupeny patentovjm zéstupcemHze spolcénosti
INPARTNERS GROUP, se sidlem Na Valtické 339/6, 691 41 cclav 4.

. Smluvni strany se zavazuji spoleéné nést veékeré néklady souvisejici sc zajiéténim
prfimyslové prévm’ ochrany technicke’ho fe§em’, a to dilem odpovidajicfm jejich podilu
na technickém feéenl’. Ve§keré néklady, které vzniknou ve vztahu k tfetim osobém,
zejme’na patentové poplatky a fihrady za sluiby patentovych zéstupcfi, bude hradit
AQM. Po fihradé nékladfi, a to p0 fihradé kaidého nékladu zvléété éi p0 fihradé
skupiny nékladfi, provede AQM vyfiétovéni, veékerych vynaloienych nékladfi ve
vztahu k FN HK 21 VUOS, které se zavazuji svfij podil na téchto spoleénjrch nékladech
AQM ncprodlené uhradit.

. Smluvni strany se dohodly na tom, 26 budou spolumajiteli uiitného vzoru c. 32962,
pficemz velikost spoluvlastnického podilu FN HK bude 15/100, velikost
spoluvlastnického podilu AQM bude 55/100 a velikost spoluvlastnického podilu
VUOS bude 30/100.

Smluvni strany ujednaly, ie ve§keré vynosy dosaiené vyuiitl’m pfedmetného
technického feéeni nebo uiitného vzoru budou mezi smluvni strany rozdéleny V
poméru odpovidajicim velikosti jejich podilfi, to v§ak aZ p0 sni'éeni téchto vynosfi dle
odst. 2 kapitoly IV. této smlouvy za podminek stanovench v tomto odkazovaném
ujednéni. Vyuiitim Vizsledku je zejména poskytnuti licence k vyuZiVéni vysledku,
0pce licence zéjemci o vyuiiti vysledku, pfevod prév na osobu mime spoluvlastniky,
6i obchodni vyuiiti Vysledku spoluvlastniky vysledku atp.

Smluvni strany se zavazuji pfevést spoluvlastnicky podil na prévech k technickému
feéeni na tfeti osobu pouze p0 pfedchozim pisemném souhlasu ostatnich smluvnich
stran. Smluvni strany se dohodly na zf‘izem' pi‘ednostm’ho pra’wa k nabyti
spoluvlastnického podilu na prévech k technickému fe§eni kterékoli z nich, a to pro
pfi’pad jakéhokoli L’lplatného éi bezfiplatného pfevodu spoluvlastnicke’ho podilu
11a prévech k technickému feéeni na tf‘eti osobu. Pfevédéjici strana nabidne nejprve
pisemné svfij spoluvlastnicky podil na prévech k technickému fe§eni ostatm’m
smluvnim straném, a to za stejnych podminek, za kterych lné by’t pfevod tohoto podilu
tfefi osobé uskuteénén (to se tYké i bezfiplatného pfevodu, tzn., Ze rozhodne-li se



nékteré ze smluvnich stran pfevést bezfiplatné svfij spoluvlastnicky podil na prévech

k technickému f‘eéeni tf‘eti osobé, bude povinna nabidnout svfij spoluvlastnicky podil

na prévech k technickému Peéeni pfednostné k bezuplatnému pfcvodu ostamim

smluvnim straném). Pfednostni préwo musi byt pisemné uplatnéno ve lhfité 3 mésicfi
0d doruceni pisemné nabl’dky ostatnim smluvnim straném, pficemi cena za pfevod

musi bin (V pfipadé fiplatného pfevodu) zaplacena pfevédéjici smluvni strané ve lhfité
jednoho mésice 0d uplynuti lhflty pro pfijeti nabidky. Nebude-li pfednostni prévo

ostatnimi smluvnimi stranami uplatnéno ve shora uvedené lhfité, pak takové

pfednostm’ préwo ve vztahu k dotyéné smluvni strané zanikne; Vée shora uvedené bude

pouiito rovnéi tehdy, rozhodne-li se nékteré ze smluvnich stran pfeve'st na tf‘eti osobu

pouze éést svého spoluvlastnického podilu na prévech k technickému feéeni. Smluvni

strany, kterSIm bude nabidnut spoluvlastnick)? podil na prévech k technickému feéeni

k pfevodu, jsou oprévnény uplatnit pfednostni prévo pouze k éésti takového

spoluvlastnického podilu; na zbjrvajici éést nabizeného spoluvlastnického podflu se

bude pohliiet, neuplatni-li k nému pf‘ednostm’ prévo ostatni smluvni strany, jako by

k nému ostatni smluvni strany pfednostm’ prévo neuplatnily.

Smluvni strany se zavazuji zatiiit svfij spoluvlastnicky podfl ktechnickému feéeni,
resp. uiitnému vzoru pouze p0 pfedchczim pisemném souhlasu ostatnich smluvnich

stran. .

Smluvni strany se dohodly, is k poskytnuti licence tfetim osobém ke komercnl’mu

anebo nekomercnimu uiiti technjckého Feéeni je zapotf‘ebi pisemného souhlasu V§6Ch

smluvnich stran (spoluvlastnikfi).
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IV. Komeréni vyuiivam

Smluvni strany se dohodly, :26 p0 nabyti fiéinnosti této smlouvy stanovi strategii
komercializace pfedmétného technjckého feéeni s tim, Ze vedenim jednéni o

komercializaci povéfujl' AQM, které je zmocnéné vést jménem obou smluvnich stran

jednz’mi s pfipadnymi zéjemci o technické fe§eni za fiéelem dohodnuti podminek k

poskytnuti licence pro jeho komercni nebo nekomeréni vyuiiti. AQM je povinno

pisemne informovat obé smluvm’ strany o jedna’mich 0 komercializaci a pisemné s nimi

odsouhlasit strategii jednéni o komercializaci. Véechny smluvni strany jsou i bez

souhlasu druhé smluvm’ strany oprévnény technologii prezentovat V rémci Védeckjrch

konferenci, veletrhfi atp.

Néklady vynalofené smluvnimi stranami v souvislosti s jednénim 0 komercializaci

technického feéeni, budou v pfipadé jejich pfedchoziho pisemného odsouhlaseni
Véemi smluvnimi stranami, odecteny 0d vyinosfi plynoucich z komercniho uplatnéni
technického feéeni, a to pfed rozdélem'm téchto vinosfi mezi smluvni strany. Pro fiéely

tohoto odstavce stanovuji smluvni strany tyto osoby za kaidou smluvni stranu, které

na zakladé projednéni stanovi plénované néklady a spoleénjzm zépisem (podepsanjrm

osobami dle nésledujici véty éi jimi zmocnénymi zéstupci) takto provedou

odsouhlaseni pro fiéely tohoto odstavce. Stanovené osoby j sou feditel FN HK, jednatel

_zaAQM a feditel VUOS.



1.

V. R0z§ifeni prfimyslové prévni ochrany

V pfipadé zajmu néktere’ ze smluvnich stran roz§ifit prfimyslové prévm’ ochranu
pfedmétného technického feéeni na fizemi jinych stétfi, zavazuje se tato svfij zémér
pisemné oznémit ostatnim smluvnim straném, které se zavazuji ve lhfité do jednoho
mésice 0d doméem’ tohoto oznémeni pisemné sdélit, zda maji éi nemaji zéjem na
rozéif'eni této ochrany. V pfipadé mame'ho uplynuti této lhfity se mé 2a to, 28 smluvni
strany nemaj i na roz§ifeni ochrany zéjem.

Pokud ostatni smluvm’ strany nemaji zéjem o rozéifeni ochrany, mé se za to, is $6
vzdévaji svého préva na uiitnj! vzor na fizemi toho stétu, kterého se oznémenl’ dle
pfedchoziho odstavce tykalo. Vlastnikem daléiho uiitného vzoru bude ta smluvni
strana, které projevila zéjem 0 rozéifeni ochrany.

Smluvni strana, které nemé zéjem 0 rozéifeni ochrany, se zavazuje poskytnout
potfebnou souéinnost, zejména zajistit souhlas svych zaméstnancfi, ktef'i jsou pfivodci
technického feéem’, s podénim pfihlé§ky uiitného vzoru v jiném stété.

V pfipadé nezéjmu ostatnich smluvnich stran 0 rozéifeni ochrany, nebude se tato
smluvni strana podilet na nékladech souvisejicich se zajiéténim prfimyslové préwni
ochrany na fizemi, 0 které nemé zéljem.

VI. Rozhodné prz’wo a i‘eEeni sporfi

Zévazky zaloiené touto smlouvou a v této smlouvé Vyslovné neupravené se fidi
prévnim fédem Ceské republiky, zejména pfisluénymi ustanovenimi zékona
6.8912012 81)., obéanského zékoniku, v platném znéni, a pfisluénjrmi ustanovenimi
zékona é. 527/1990 Sb., 0 vynélezech a zlepéovacich névrzich a zékona é. 478/1992
Sb., 0 uZitnych vzorech, V platném znéni.

Véechny spory vzniklé z této smlouvy a V souvislosti s ni se smluvni strany zavazuji
nejprve feéit smimou cestou.

Smluvni strany se dohodly, ze ve sporech plynoucich z této smlouvy, s touto
smlouvou souvisejicich nebo souvisejicich s jejim poruéenim, zru§enim éi neplatnosti
je déna pravomoc soudfi Ceské republiky, pfiéemz‘é mistné pf‘isluénym bude krajskji
nebo okresnl' soud V Hradci Krélové podle jeho vécné pfi’sluénosti, ledaie zzikon
stanovi pfisluénost vyluénou.

VII. Zfivéreéné ustanoveni

Tato smlouva nabyvé platnosti dnem jejiho podpisu oprévnénymi zéstupci obou
smluvnich stran a uéinnosti dnem jejiho uvei‘ejném’ vregistru smluV dle zékona é.
340/2015 Sb.

Pra’wa a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici pfechézi na prévnl’ néstupce smluvnich
stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichi kaidé ze smluvm’ch stran
obei p0 jednom. V§echna vyhotoveni maji platnost originélu.
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4. J akékoli zména éi doplnéni této smlouvy véetné jejich pfiloh mfiie hilt uéinéna pouze LT ‘7

V pisemné formé. Jakékoliv pra’wni jedném’ sméf‘qjici k zéniku této smlouvy musi mit ‘33-

pisemnou formu. Préva a povinnosti nabyté smluvnimi stranami na zékladé této 3;; g
smlouvy zfistévaji zachovéna i p0 jejim ukonéem’, pokud to z jejich charakteru >4, ’5 5:3

vyplyvé. I:
-

5. Platnost této smlouvy mfiie byt ukonéena pisemnou dohodou véech smluvnich stran éi
pisemnym Odstoupenim 0d této smlouvy nékterou ze smluvnich stran, a to €116
obéanského zékoniku.

6. Nedilnou souéésti této smlouvy j sou i jeji pf‘l’lohy, vyslovné uvedené V textu smlouvy.

7. Smluvm’ strany prohlaéuji, 2e si smlouvu fédné a pozorné pi‘eéetly, s jejim obsahem
souhlasi. Autentiénost této smlouvy potvrzuji svym podpisem.

8. Smluvm’ strany berou na Védoml’, Lie tato smlouva podléhé povinnému uvefejnéni
podle zékona 63. 340/2015 Sb., 0 zvléétnich podminkéch fiéinnosti nékterjich smluv,
uvefcjfiovéni téchto smluv a 0 registru smluV (zékon 0 registru smluv), s tim, Z6 VG
smyslu ustanoveni § 5 odst. 5 pism. c) zékona 0 rcgistru smluv Vplatném znéni
hodnotu pfedmétu smlouvy nelze prozatim s jistotou uréit. .
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CZ 32962 U1

Doplnék stravy s obsahem organickych forem selenu

Oblast techniLq

Technické reéeni se tyké oblasti doplfikfi stravy ve formé tobolek nebo tablet s obsahem vysoce

vstfebatelné formy selenu pro lidsky” organismus v selenem obohaceném myseliu houby

houievnatce jedlého a beta—glukanu s vysoce imunostimulaénimi fiéinky.

Dosavadni stav techni 15y

Selen je pro lidsk}? organismus esenciélnim prvkem s Vyznamnou roli v antioxidaénich

procesech, pfi aktivaci hormonu §titné ilézy. ale i karcinogennich proc-esech. Nedostateénjz

pfisun tohoto prvku mfiie zpfisobit sniieni imunity, kardiomyopatii éi zhoréeni kognitivnich

funkci, u ien zpfisobuje problémy s otéhotnénim, w’w’ojové vady plodu éi poporodni komplikace.

Hlavnim zdrojem selenu jsou rostlinné a éivoéi§né bilkoviny v potravé, kde jeho obsah koliszi

vzévislosti na obsahu V pfidé nebo na mire suplementace potravin a krmiv. Bylo ukézéno, Ze'

vCeské republice je obsah selenu Vpfidé velmi nizkir, apfedevéim éeské dospivajici divky

a dospélé irony maji nedostateény pfisun tohoto prvku. Je tedy dfileiité dodévat selen lidskému

organismu. napf‘iklad ve formé doplfikii stravy.

Selen mfiie byt pfijimz’m ve formé anorganicich seleniéitanfi 6i selenanfi nebo V organické

formé pfedevéim jako selenocystein a selenomethionin, tedy ve formér které je pro lidsky"

organismus lépe vstfebatelné. Organickjr selen ve formé selenomethioninu je uveden napfiklad

vkomplexnim doplfiku stravy popsaném v patentu pro zlepéem’ hematologické a imunitni

odpovédi US 5770217 A, nebo v patcntu DE 69930746 T2, kde je popse’m doplnék straw pro

posilcni imunitniho systému a pro zdravou stfevni mikrofléru. Pridavne’ zdravotni benefity ma

pro vyuiiti selenu také pritomnost daléich organickych létek, napfiklad organickjrch létek

obsaienych v houbovém myceliu houievnatce jedlého (Lentinula edodes, houba shiitake), kdy

tato kombinace zaruéuje nejbiodostupnéjéi zdroj selenu pro lidsk}? organismus. Tuto skuteénost

uvédi napf. patentové pfihlé§ka CN 108718921 A. Benefitem vyuZiti biomasy houievnatce

jedlého jsou také jeho protisklerotické fiéinky, posileni imunitniho systému, posileni éinnosti

iluénikur jater, slinivky a rovnéi tlumeni pfiznakfi alergii.

Pfikladem pouiiti selenem obohacené biomasy houievnatce jedlého a selenovych kvasnic

v doplfiku stravy s obsahem bioflavonoidfi, séjovj/ch polysacharidfi, Ginko biloby, chloridu

sodného, karotenu, lékofice, citrétu sodného, spiruliny a glutamétu sodného jc napfiklad patent

CN 104886591 A.

Pro obohaceni wbranjrch druhfi hub selenem jsou v komeréni praxi do kultivafiniho média

pfidévény zejména seleniéité soli. Pres vét§inové pouiivéni téchto soli je ale jejich newihodou

tékavost dimethylselenidu vznikajiciho pfi sterilizaci kultivaéniho média, 002 vjrrazné sniiuje

obsah selenu v kultivaénim médiu, nésledné navézaného do biomasy hub. Tato tendence selenu

k odpafeni ve formé dimethylselenidu béhem metylaéniho procesu pfi vy§§im tlalcu iteploté

kultivaénich medii s obsahem proteinfi je tedy nexjrhodou pouéivéni seleniéitych 3011 v téchto

kultivaénich médiich.

Symbiotickou lzitk0u s viraznj'mi imunomodulaénimi Vlastnostmi jsou beta-glukany

zpekafskjrch kvasnic, polysacharidy sloiené zglukézovych jednotek s obsahem [HI—>3),

(1—>6)-B-D—glykosidick§rch vazeb. vyhodné jsou take’ protikarcinogenni L'léinky, protizénétlivi'

aantioxidaéni efekt, podpora hojeni ran nebo ZV-yéovéni odolnosti vfiéi nékterym infekcim

zjiéténé utéchto symbioticky'ch Iétek. V odbomé literature Véak dosud neni popséno vyuiiti

selenanovych soli pro efektivnéjéi obohaceni biomasy houievnatce jedlého a s obsahem beta-

glukanfi.
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Podstata technického feéeni

Cilem tohoto technického Feéeni je formulacc doplfiku stravy ve formé dvoudilny‘ch tobolek nebo
tablet s vysokym obsahem biodostupnych organickych forem selenu v myceliich houZevnatce
jedlého a s obsahem beta—glukanfi.

Doplnék stravy ve formé dvoudilnjrch tobolek z hydroxypropylmethylcelulézy (HPMC) oi
pullulanu podle tohoto techniokého fe§eni pfitom obsahuje 100 at? 110 mg selenem obohaceného
mycelia houievnatce jedlého s obsahem 75 pg selenu odpovidajicim dopoméené denni referenéni
hodnoté pfijmu selenu, doplnéné beta-glukanem z pekafskyoh kvasnic s éistotou minimélné 70%
do zbylé llmotnosti tobolky.

Tablety' podle tohoto technického fo§eni, s Vyhodou tablety 600 miligramové, pak obsahuji 100
ai 110 mg selenem obohaceného mycelia houievnatee jedlého a 100 ad 110 mg beta—glukanu,
180 ai 220 mg mikrokrystalické celulozy oi manitolu, 154 ai 214 mg pojivové létky
monohydrétu laktozy a 6 mg mazadla, kterjfm je vj'hodné napfiklad stearét hofeonatj! afnebo
stearylfumarét sodnj’.

Selenem obohaoené biomasa houievnatoe jedlého pfitom by1a Vj’hodl‘lé ziskz’ma submerzni
fermentaci. kdyi tato monokultura biomasy houievnatce jedlého byla ziske’ma pfevodem (“:isté
bunééné linie z teleomorfniho stédia houby do saprofytické kultury na agaru. Kultivace biomasy
su‘s’eného mycelia houéevnatce jedlého byla provedena v kultivaénim mediu s obsahem selenanu
sodného spolu s létkami obsahujicimi siru, pfitom jsou Vyhodné pouiity siru obsahujici
aminokyseliny methionin a/nebo cystein, nebo siru obsahujici sulfokyseliny taurin afnebo
methylsufonylmethan. Ziskané biomasa pfitom sestévé z podhoubi (mycelia) a zérodkfi plodnic
(primordia) houievnatce jedlého. kdyz pouiivéni biomasy ma oproti extraktfim vyhodu. Ze
Vjejim pfipadé nedochélzi k neiédoucimu posunu L’léinkfi jako u extrakce 6i lyofilizace, atak
pfipravek svoji aktivitou odpovidé zdrojové houbé a je déle umocnén vyuZitim celého podhoubi.

Kultivace na inokulaom'm médiu pfitom byla provedena ve dvou feizich - prvni féze probihala p0
dobu 8 dnfi pfi teploté 24 °C na rotaéni trepaéce s 200 otéékami/min, druhé féze probihala p0
dobu 5 (1a za stejnjrch podminek. Po skonéeni kaidé féze vidy probéhla sterilni homogenizace
inokula. [nkorporaco selenu do biomasy houievnatce jedlého probihala submerzni kultivaci
v produkénim médiu s obsahem sacharozy (100 g/l), su§ené sladiny (40 g/l), hydrolyzétu kaseinu
(10 g/l), dihydrogenfosforeonanu draselného (3 g/l), kukufiéného extraktu (1 g/l), selenanu
sodného (0,3 gx'l), L—methioninu (0,1 g/l) aéiéténé vody (dOplnéno 1 1). Kultivace pak probihala
pf'i teploté 24 oC na rotaéni tfepaéce s 200 otéékami/min po dobu 14 dnfi. Po skonéeni byla
provodena separace biomasy houievnatce jedlého od kultivaéniho média centrifugaoi (0021
150 ml) avlhké biomasa nebyla promyvana. Biomasa houievnatce jedlého byla suéena ve
vakuové suéérné pfi teploté 55 °C do konstantniho fibytku po dobu 2 dnfl a nésledné
zhomogenizovéna pomletim vnerezovém mlynku Bosch (Typ KM 13). Obsah organickych
forem selenu - selenocysteinu, selenomethioninu a methylselenocysteinu byl zjiét’ovén metodou
kapalinové chromatografie s detekci hmotnostnim spektrometrem s indukéné vézanjrm
plazmatem (HPLC-ICP-MS). V suchém vzorku o hmomosti 1,9 g ziskaného z 50 g odstfedéné
biomasy p0 vyluhovéni vodou bylo naméfeno 612 pg/g selenomethioninu, 58,8 pgfg
selenocysteinu a 8,5 pg/g methylselenocysteinu. Naméfené chromatogramy standardu a vzorkfi
jsou ukézény na Obr. 1 a na Obr. 2.

Toto technické fe§eni nové popisuje potravni doplnék s pouiitim selenem obohaceného suéeného
mycelia houievnatce jedlého pfipraveného pfidévénim selenanovych soli do kultivaéniho média‘
které pak poskytuje efektivnéjéi navézéni vysoce vstf‘ebatelnwh organicky'ch forem selenu
a s obsahem beta-glukanfi. Beta-glukany v kombinaci s organicky vézanjxm selenem ve formé
selenocysteinu a selenomethionu v myoeliu houievnatce jedlého piedstawji doplnék stravy pro
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doplnéni selenu do organismu a pfispivaji ke zxryéeni imunity élovéka a pflspivaji dalélmi svjxmi

Vlastnostmi k upevnéni lidského zdravi.

Ob‘lasnéni fl’krcsfi

Obr. l ukazuje chromatogram standardu selenomethioninu (SeMet), selenocysteinu (SeCys)
a methylselenocysteinu (MetSeCys) ziskany“ metodou HPLC—ICP-MS. Separace byla provédéna
na pfistroji Agilent 1100 s pouZitim HPLC kolony Hamilton PRPX-100 (150 x 4,6 mm, 10 p.111).

Jako mobilni féze byl pouiit 10 mM citrét amonnj' (pH 4,5) 3 2% methanolem 21 0,02 %

merkaptoethanol (V/V). Detekce byla provedena na pfistroji Agilent 7700K ICP-MS [1a izotopu
78 Se v koliznim modu s heliem.

Obr. 2 ukazuje chromatogram VZOl'kll usuéené selenem—obohacené biomasy houievnatce jedlého

Ziskany metodou HPLC-lCP~MS. Separace byla provédéna na pfistroji Agilent 1100 s pouiitim
HPLC kolony Hamilton PRPX-IOO (150 x 4,6 mm, 10 um). Jako mobilni fa‘ze by] pouiit '10 mM
citrét amonny" (pH 4,5) 5 2% methanolem (A) 210,02 % merkaptoethanolu (Viv). Detekoe byla

provedena na pfistroji Agilent 7700K [CF—MS na izotopu 78 Se Vkoliznim modu sheliem.
Vzorek byl extrahovén v 10 ml Sklenénj'ch zkumavkéch pfi 95 °C 2,5 ml 4M methansulfonové

kyseliny a 0,05 ml mercaptoethanolu p0 dobu 24 bed. Po extrakci bylo ke vzorku pfidéno

0,05 ml meroaptoethanolu a vzorek byl doplnén na objem 25 m1 deionizovanou Vodou
a p‘r’efiltrovén pfes 0,45 pm PTFE membrénovy filtr. '

Pfiklady uskuteénéni technického feéeni

Pfiklad 1

HPMC tobolky velikosti 2 sobsahem mycelia houZevnatce jedle’ho obohaceného selenem
a kvasniéného beta-glukanu.

Pro pfipraw 100 ks tobolek bylo navéieno 11 g suche’ biomasy houievnatce jedlého all g

beta-glukanu Gold Cell S obsahem minimélné 70%. Obé sloZky so promisily na sypkou smés
s hustotou 0,6 g/l a plnilo 86 do HPMC tobolek [)0 222 mg smési na ruéni plniéce.

Pfiklad 2

Tablety S Obsahem mycelia houZevnatce jedlého obohaceného selenem akvasniéného beta-
glukanu.

Pro pfipravu 100 tablet o prfimémé hmotnosti 600 mg bylo navéieno 10 g suchého selenem
obohaceného mycelia houievnatce jedlého, 10g beta-glukanu Gold C6113" (min. 70%), 20 g

mikrokrystalické celulézy 21 19,4 g laktézy monohydrétu. Smés byla promichéna a ositovéna.
Pfed lisovénim tablet bylo ke smési pfidéno 6 g stcarétu hofeénatého jako mazadla. Obsahy
jednotlivjrch pfimési V jedné tableté jsou Shrnuty v tabuloe 1.

Tabulka l: Obsahy sloiek pfepoétené na hmotnostjedné tablety

Sloika Hmotnost, mg

Se obohacené mycelium 100

houievnatce jedlého

Beta-glukan 100

Mikrokrystalické celuléza 200

Laktoza monohyclrét 194

_ 3 _



20

25

30

35

40

CZ 32962 U1

Stearét hofeénaty I 6

Pflklad 3

Tablety sobsahem mycelia houievnatce jedlého obohaceného selenem akvasniéného beta-

glukanu.

Pro pfipravu 100 tablet o prfiméme’ hmotnosti 600 mg bylo naVéZeno 10 g suchého selenem

obohaceného mycelia houievnatce jedlého, 10 g beta-glukanu Gold Cell® (min. 70%), 20 g
manitolu a 19,4 g laktézy monohydrétu. Smés byla promichéna a ositovéna. Pfed lisovénim tablet

bylo ke smési pfidéno 6 g stearylfumarétu sodného jako mazadla. Obsahy jednotlivjrch pfimési

Vjedné tableté jsou shmuty v tabulce l.

Tabulka. l: Obsahy sloizek pi‘epoétené na hmotnostjedné tablety

Sloéka Hmomost, mg

Se obohacené mycelium 100

houievnatce jedlého

Beta-glukan 100

Manitol 200

Laktéza monohydrzit 194 ,
Stearylfumarzit sodny 6

HPMC tobolky velikosti 2 s obsahem mycelia houievnatcejedlého obohaceného selenem a beta-
glukanu a tablety s obsahem mycelia houievnatce jedlého obohaceného selenem a beta-glukanu
podle Pfikladfi. 1 a2 3 pfitom zaruéuji pfisun referenéni hodnoty pfijmu selenu lidskému

organismu, tj. 75 pg selenu.

Prfimyslovz’l vyuiitelnost

Doplnék stravy podle tohoto technicke’ho feéeni lze vyufzit jako pfirodni zdroj selenu s pfidavnj/m
obsahem biologicky hodnotnjrch polysacharidfi s imunostimulaénimi fiéinky zejména k prevenci
onemocnéni z nedostateéného pfijmu stravy s obsahem selenu.

NAROKY NA OCHRANU

l. Doplnék straw-y 9 obsahem organickjrch forem selenu v aplikaéni formé tobolek nebo tablet,

vyznaéujici se tim, is zahmuje selenem obohacené suéené mycelium houievnatce jedlého

obsahujiciho v tobolce nebo tableté maximélné 75 pg selenu odpovidajiciho referenéni hodnoté

pfijmu selenu a kvasniény beta-glukan s imunostimulaénimi fiéinky, p‘r’iéemi tento doplnék

stravy V aplikaéni formé tobolky obsahuje 100 3i 1 10 mg suéeného mycelia houfievnatce jedlého,

doplnéného na pozadovanou hmotnost tobolky 100 32 110 mg kvasniéného beta-glukanu

s imunostimulaéniml L’léinky.

2. Doplnék stravy s obsahem organickych forem selenu v aplikaéni formé tobolek nebo tablet,

vyznaéujici se tim, 2e zahrnuje selenem obohacene’ su§ené mycelium houievnatcejedlého

obsahujiciho v tobolce nebo tableté maximallné 75 pg selenu odpovidajiciho referenéni hodnoté

pfijmu selenu a kvasniény" beta-glukan s imunostimulaénimi fléinlcy, pfiéemi tento doplnék

straw)" v aplikaéni formé tablety obsahuje 100 ai 110 mg selenem obohaceného su§eného mycelia
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houievnatcejedlého, 100 ai 110 mg beta—glukanu s imunostimulaénimi fléinky, 180 3% 220 mg

mikrokrystalické celulézy iii manitolu, 154 ai 214 mg pojivové létky monohydrétu laktézy

a 6 mg protispékavé létky.

3. Doplnék straw-y podle nziroku l nebo 2, vyznaéujici se tim, 2e kultivaéni medium pro

pfipravu selenem obohaceného mycelia houievnatce jedlého submerzni fermentaci obsahuje

vodorozpustné soli selenanu a aminokyseliny obsahujici siru a/nebo sulfokyseliny.

4. Doplnék straw podle néroku 3, wznaéujici se tim, 2e siru obsahujicimi aminokyselinami

jsou methionin a/nebo cystein.

5. Doplnék straw podle néroku 3, vyznaéujici se tim, 2e siru obsahujicimi sulfokyselinami

jsou taiurin alnebo methylsufonylmethan.

6. Doplnék stravy podle néroku l nebo 2. vyznaéujl'ci se tim, is beta-glukanem

s imunostimulaénimi fiéinky je beta—glukan z pekafskich kvasnic s éistotou alespofi 70%.

7. Doplnék straw podle néroku l nebo 2, vyznaéujl'ci se tim, 2e protispékavou latkouje

stearan hof‘eénatjr alnebo stearylfumarét sodny".

I vykres
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