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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá aromatickými látkami vybraných druhů léčivých rostlin, 

konkrétně se jedná o levanduli lékařskou (Lavandula officinalis), mátu peprnou (Mentha 

piperita), šalvěj lékařskou (Salvia officinalis), třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum) 

a yzop lékařský (Hyssopus officinalis). 

V teoretické části byly jednotlivé léčivé rostliny charakterizovány, byla popsána jejich 

botanická charakteristika, chemické složení, léčivé i nežádoucí účinky, možnosti použití 

a důraz byl kladen také na jejich aromaticky aktivní látky. Na základě literární rešerše byla 

vybrána v dnešní době nejpoužívanější metoda stanovení aromaticky aktivních látek, tj. 

plynová chromatografie s hmotnostní detekcí. Izolace těkavých látek ze sušených bylin byla 

provedena pomocí mikroextrakce pevnou fází.  

V rámci experimentální části byla provedena optimalizace vybraných parametrů SPME-

GC-MS metody, identifikace těkavých látek ve vzorcích léčivých rostlin a identifikace 

a kvantifikace 24 potenciálních vonných alergenů dle Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1223/2009. 

Celkem bylo v levanduli identifikováno 69 sloučenin včetně 2 alergenů, v mátě bylo 

nalezeno 59 sloučenin zahrnujících 5 alergenů, šalvěj obsahovala 49 látek včetně 4 alergenů, 

v třezalce se nacházelo 41 sloučenin spolu s 4 alergeny a v yzopu bylo identifikováno 64 látek 

včetně 4 alergenů.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

léčivé rostliny, aromaticky aktivní látky, SPME, GC-MS  
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ABSTRACT 

This thesis deals with aroma active compounds of selected types of medicinal herbs, 

specifically lavender (Lavandula officinalis), peppermint (Mentha piperita), sage (Salvia 

officinalis), St. John’s wort (Hypericum perforatum) and hyssop (Hyssopus officinalis). 

In the theoretical part the single herbs were characterized including botanical description, 

chemical composition, medicinal properties, adverse effects and the practical use; aroma 

active compounds present in herbs are also emphasized. 

Based on the literature search, gas chromatography coupled with mass spectrometry as 

currently the most frequently used method, was chosen for the assessment of aroma 

compounds. Solid Phase Microextraction was used for isolation of volatile compounds from 

dried herbs.  

Within experimental part of the work selected parameters of the SPME-GC-MS method 

were optimized, aroma compounds in samples of herbs were identified, and twenty four 

suspected fragrance allergens due to the Regulation (EC) N° 1223/2009 were also identified 

and quantified. 

Overall 69 compounds were indetified together with 2 allergens in lavender, 59 compounds 

including 5 allergens in peppermint, sage contained 49 compounds with 4 allergens included, 

41 compounds were identified in St. John’s wort including 4 allergens and finally 64 

compounds with 4 allergens included in hyssop. 

KEYWORDS 

herbs, aroma active compounds, SPME, GC-MS 
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1 ÚVOD 

V dnešní době je popsáno okolo 350 000 rostlinných druhů, z nichž se 35 až 70 tisíc 

používá jako léčivé rostliny [1, 2]. Světová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje, že 

80 % světové populace využívá léčivé rostliny jako jednu z variant primární zdravotní péče 

[2, 3], zatímco 70–80 % populace v rozvojových zemích se léčí pouze tradičními bylinnými 

léčivy, protože si nemohou dovolit drahé konvenční léky [2, 4]. Ovšem užívání léčivých 

rostlin je založeno spíše na tradiční lidové medicíně než na výzkumech a s nimi spojených 

důkazech. Nicméně je zaznamenán zvětšující se zájem vědecké i komerční sféry 

o problematiku léčivých rostlin. 

Někteří lidé považují rostliny za neúčinné, ovšem třetina současných léků (kardiostimulační 

léčiva např. digitalis, dále morfium, atropin aj.) byla vyvinuta z rostlin [5]. Léčivé aromatické 

rostliny jsou v dnešní době rozsáhle studovány pro potenciální příznivé a terapeutické účinky. 

Poznatky z lidové medicíny jsou podrobovány verifikaci řadou vědeckých studií. Dosud bylo 

analyzováno jako potenciální léčivo pouze 5 % rostlinných druhů [2]. Nicméně rostliny 

a sloučeniny z nich izolované tvoří dnes 40 % předepsaných léčiv [6]. 

Ovšem předpoklad, že „přírodní“ automaticky znamená bezpečný, je nesprávný. Byly 

zaznamenány případy nepříznivých reakcí a interakcí s konvenčními léky po požití či aplikaci 

léčivých rostlin a jejich přípravků, včetně alergických reakcí.  

V rámci této diplomové práce byla provedena charakterizace 5 vybraných druhů léčivých 

rostlin (levandule lékařské, máty peprné, šalvěje lékařské, yzopu lékařského – všechny 

Lamiacea a třezalky tečkované – Hypericaceae) zahrnující botanickou charakteristiku, 

chemické složení, léčivé a nežádoucí účinky, možnosti použití a značný prostor je věnován 

také aromaticky aktivním látkám. Právě obsah těkavých (aromaticky aktivních) látek v silici 

je příčinou biologické aktivity popsaných léčivých rostlin (kromě třezalky tečkované, u které 

hrají hlavní roli fenolické látky). Navíc díky příjemnému aroma se léčivé rostliny stále častěji 

používají k aromatizaci případně ochucení produktů potravinářského, parfumérského 

a kosmetického průmyslu. Proto si tato práce vzala za cíl identifikaci aromaticky aktivních 

látek včetně kvantifikace potenciálních vonných alergenů ve vzorcích vypěstovaných 

v Centru léčivých rostlin v Brně. Mohlo by se zdát, že identifikace aromaticky aktivních látek 

je zbytečným krokem analýzy bylin vzhledem k velkému počtu publikací v této oblasti. 

Nicméně bylo zjištěno, že kvalitativní i kvantitativní složení (sekundární metabolity) silic 

léčivých rostlin kolísá v závislosti na mnoha faktorech včetně geografických podmínek 

pěstování. A protože se budou léčivé rostliny vypěstované v Centru léčivých rostlin v Brně 

aplikovat do potravinářských výrobků, je potřeba určit složení silice včetně koncentrace 

potenciálních vonných alergenů. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

V následujících kapitolách jsou charakterizovány vybrané druhy léčivých rostlin, jejichž 

analýza je podstatou experimentální části této práce. Zvláštní pozornost je věnována, 

vzhledem k zaměřené této práce, obsahu těkavých (aromaticky aktivních) látek (AAL) 

v jednotlivých druzích bylin. 

2.1 Levandule lékařská 

Říše:  Rostliny (Plantae) 

Podříše: Cévnaté rostliny (Tracheobionta) 

Oddělení: Krytosemenné (Magnoliophyta) 

Třída:  Vyšší dvouděložné (Rosopsida) 

Řád:  Hluchavkotvaré (Lamiales) 

Čeleď:  Hluchavkovité (Lamiaceae) 

Rod:  Levandule (Lavandula) 

Druh:  Levandule lékařská (Lavandula officinalis) 

 

Levandule lékařská se řadí do čeledi hluchavkovitých [7]. Je známa také pod synonymy 

levandule pravá (Lavandula vera) či levandule úzkolistá (Lavandula angustifolia Mill.) [7, 8]. 

Původ slova „levandule“ pochází z latinského slovesa lavo či lavare a znamená umýt nebo 

čistit, což odkazuje ke starověkému používání této byliny při koupání [7, 9].  

2.1.1 Botanická charakteristika 

Levandule je původem ze Středomoří, v dnešní době se pěstuje po celém světě, avšak daří 

se jí převážně v teplejších a dostatečně prosluněných oblastech [4, 9]. Jedná se o víceletý 

polokeř, který dosahuje výšky cca 40–60 cm [7, 9]. Spodní část kmene je dřevnatá, zatímco 

horní část zelená [9]. Jasně fialové a silně vonné květy (obr. 2.1) rostou v lichopřeslenech na 

dlouhých stoncích [9, 10]. Používanou částí rostliny jsou zejména květy (Flos Lavandulae), 

méně často celá nať (Herba Lavandulae) [8, 9, 10].  

 

Obr. 2.1 Levandule lékařská [11] 

Levandule se spolu s ostatními diskutovanými bylinami řadí mezi tzv. siličnaté rostliny 

[12]. To znamená, že v různých částech této rostliny (dřevo, kůra, květ, list atd.) je v siličných 

buňkách či kanálcích obsažen esenciální olej (EO) neboli rostlinná silice [12, 13]. Těkavé 
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silice jsou z rostlinného materiálu nejčastěji izolovány destilací s vodní parou, hydrodestilací 

nebo extrakcí [9]. Esenciální olej lze definovat jako lipofilní vonný těkavý produkt 

sekundárního metabolismu aromatických rostlin [12, 14]. Levandulový esenciální olej je 

v rostlině zastoupen v množství 2–3 % [9, 15]. Vyznačuje se osvěžující, bylinnou vůní se 

sladkým nádechem [9, 16]. 

2.1.2 Chemické složení 

Levandule obsahuje zejména sacharidy, v menším množství tuky a bílkoviny. Ze studie, 

která analyzovala suché vzorky rozdrcených rostlin, vyplývá, že levandule lékařská obsahuje 

73 % sacharidů, 6,5 % tuků a 6,1 % bílkovin [4]. Levandule dále obsahuje minerály, 

třísloviny, hořčiny, anthokyany a fytosteroly [8, 9]. Obecně lze říci, že obsah makroprvků 

v levanduli je následující K > Ca > Mg > Na [4]. Klimatické podmínky hrají významnou roli 

v obsahu vápníku, např. levandule vypěstovaná v Rumunsku obsahovala 2,13 g Ca na1 kg 

suché hmoty, zatímco levandule z Pákistánu 10,5 g na1 kg suché hmoty [9]. Pro levanduli je 

charakteristický nízký obsah hořčíku a sodíku [9]. 

2.1.3 Léčivé účinky 

Levandule se vyznačuje řadou terapeutických účinků – sedativní, spasmolytické 

a antimikrobiální [4, 17, 18]. Proto pomáhá při žaludečních křečích, neklidu a potížích 

s usínáním [18]. Dále má dobré antioxidační vlastnosti a významný pozitivní efekt na zažívací 

a nervový systém [9, 10, 15]. Aktivní antioxidační složky levandule jsou 1,8-cineol, limonen, 

kyselina ferulová, kyselina rosmarinová, kyselina p-kumarová, kyselina kávová, kvercetin 

a apigenin [7]. Levandulová esenciální olej má vysokou antibakteriální aktivitu při dávkování 

4,0–9,0 mg·ml
-1

 [9] a vyšší účinnost proti grampozitivním bakteriím než proti 

gramnegativním [19]. Existují úvahy o tom, že by levandulový olej mohl být užitečný v léčbě 

bakteriálních infekcí, které vykazují rezistenci k antibiotikům [18]. Farmakologické výzkumy 

potvrdily, že přípravek s obsahem levandulového oleje má stejné účinky jako běžná 

psychofarmaka [10].  

Extrakt z levandule napomáhá předcházet demenci a také inhibovat růst karcinogenních 

buněk rakoviny plic, zatímco levandulový hydrolát (vodná fáze destilátu) je doporučován pro 

léčbu problémů s kůží, převážně na popáleniny kůže [9, 15]. 

2.1.4 Nežádoucí účinky 

Množství levandule, které lze přidávat do potravin a nápojů bylo v USA označeno statusem 

GRAS (Generally Recognized as Safe); obecně lze říci, že při doporučovaném dávkování 

(tab. 2.1) je levandule považována za dobře snášenou s minimálními nežádoucími účinky. 

Případně nebezpečné by mohlo být užívání levandule současně s antidepresivy působícími na 

centrální nervový systém (CNS) vzhledem k potenciálnímu aditivnímu účinku. Pouze zřídka 

se objeví zprávy o senzibilizaci nebo podráždění kůže po místní aplikaci levandule, většinou 

je u těchto pacientů poté identifikována alergie či přecitlivělost k levanduli. Byly 

zaznamenány gastrointestinální potíže (nevolnost, zvracení atd.) po orálním požití velké 

dávky levandule (> 0,5 g za den). Je doporučováno vyhnout se nadměrnému užívání levandule 
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v průběhu těhotenství, protože údajně podporuje menstruační krvácení, ačkoli v této oblasti 

neexistuje dostatek důkazů a studií [18, 20]. 

Tab. 2.1 Doporučené dávkování levandule lékařské pro dospělé osoby (starší 18 let) [20] 

Způsob podání Doporučené dávkování 

Ústně – čaj 2 lžičky (10 g) sušené byliny na 250 ml vroucí vody, louhovat 15 min 

Inhalace – 

aromaterapie 

2–4 kapky do množství 2–3 hrnků vroucí vody → inhalovat výpary 

(provádět občasně, případně denně) 

Nálev – přídavek 

do koupele 

6 kapek EO případně ¼ až ½ hrnku sušené levandule do horké koupele 

(např. pro matky po porodu, uvolňuje perianální oblast) 

Místně – masáž 1–4 kapky na lžíci základního oleje  

2.1.5 Použití 

Květy, pupeny i listy levandule jsou jedlé, avšak nekonzumují se syrové [15]. Esenciální 

olej pocházející z levandule lékařské je v porovnání s ostatními druhy levandule považován za 

nejjemnější resp. nejlepší [17, 21]. 

V kosmetickém průmyslu se využívá levandulový olej k aromatizaci mýdel či sprchových 

gelů, při výrobě parfémů, pro svoji svěžest také k aromatizaci čisticích prostředků. 

V potravinářském průmyslu se levandulový olej aplikuje při aromatizaci nápojů, zmrzlin, 

cukrovinek, jemného pečiva, žvýkaček nebo dokonce vývarů. V aromaterapii, která je 

v poslední dobou čím dál více populární, slouží levandule jako relaxant [9, 17, 20–23]. 

Levandulová vůně efektivně odpuzuje moly a mouchy, a proto se sušená levandule často 

umisťuje do skříní na ochranu oblečení [13, 15, 15]. Konkrétní příčina spočívá ve vyšším 

obsahu kafru v levandulové silici, který je však typický spíše pro jiné druhy levandule jako 

např. Lavandula stoechas a Lavandula lanata [18]. 

Hydroláty vykazují také antibakteriální a antimykotické vlastnosti a mohou být aplikovány 

jako konzervační látky v potravinách [15]. 

2.1.6 Aromaticky aktivní látky levandule 

Kvalitativní i kvantitativní zastoupení aromaticky aktivních látek v levanduli lékařské 

závisí na místě pěstování, klimatických podmínkách a/nebo morfologických vlastnostech 

rostliny [9]. Nať obsahuje proti květu podstatně méně silice, zato však více tříslovin [8].  

Hlavními zástupci aromaticky aktivních látek v levanduli jsou linalool (9,3–68,8 %) 

a linalyl acetát (1,2–59,4 %) [9, 15, 22]. Proto je také kvalita esenciálního oleje levandule 

lékařské hodnocena podle zastoupení linaloolu a linalyl acetátu a jejich vzájemného poměru 

(větší než 1) [9, 23]. Kvalitní levandulový olej je charakteristický vysokým podílem linaloolu 

a linalyl acetátu, naopak nízkým zastoupením kafru, který je nežádoucí zejména při výrobě 

parfémů, dále kumarinu a 7-methoxykumarinu [17, 21, 23].  

Dalšími převládajícími látkami jsou borneol, α-terpineol, terpinen-4-ol, levandulyl acetát, 

karyofyllen a linalool oxid [9], jiné zdroje uvádí také isoborneol, geraniol a kafr [8, 24] nebo 

přidávají k předchozím jmenovaným 1,8-cineol a ocimen [18, 25]. Hlavní podíl představují 

oxidované monoterpeny (až 73,8 %), v rámci kterých je největší část tvořena 

monoterpenovými alkoholy (36 %) [9, 25]. Ovšem například v případě studie levandule 
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lékařské, kde byly aromatické látky extrahovány metodou SPME (mikroextrakce pevnou fází) 

a následně stanoveny plynovou chromatografií s hmotnostní detekcí (GC-MS), byl výčet 

majoritních zástupců v sestupném pořadí dle koncentrace následující: linalyl acetát, 

karyofyllen, 1,8-cineol, bornyl acetát, kalamen, 7-methoxykumarin, linalool a farnesen [17]. 

Lze tedy vidět, že hlavní komponenty silice levandule lékařské nemusí být vždy linalool 

a linalyl acetát. Existuje však standard ISO 3515:2002, který definuje přijatelný rozsah 

hlavních komponent esenciálního oleje levandule lékařské, který uvádí tab. 2.2. 

Tab. 2.2 Standard ISO 3515:2002 týkající se obsažených látek v esenciálním oleji levandule lékařské 

[21] 

Látka Zastoupení v EO [%] 

1,8-cineol 0–15 

limonen 0–0,5 

trans-β-ocimen 2–6 

cis-β-ocimen 4–10 

oktan-3-on 0–2 

kafr 0–0,5 

linalool 25–38 

linalyl acetát 25–45 

terpinen-4-ol 2–6 

levandulol min. 0,3 

levandulyl acetát min. 2 

α-terpineol 0–1 

 

Některé aromatické látky, jako např. linalool nebo terpineol, působí na centrální nervový 

systém – oslabují psychickou aktivitu lidí i zvířat, potlačují úzkost, podporují ospalost. 

[9, 15, 21]. Linalyl acetát má narkotické účinky, linalool působí jako sedativum [18]. Vysoký 

obsah kafru (např. v Lavandula stoechas) může při podání ve vysokých koncentracích 

způsobit náhlé křeče [18]. 

Vůni levandulového oleje určuje především přítomnost alkoholů a jejich esterů. Přítomnost 

(Z)-hex-3-enolu a jeho esterů dodává „čerstvý“ bylinno-květinový nádech, zemité až 

houbovité aroma produkuje okt-1-en-3-ol a jeho estery, těžký ovocný nádech zapříčiňuje 

přítomnost butyl a hexyl esterů. Linalool, levandulol a jejich estery přispívají k aromatu svou 

svěží a květinou vůní, monoterpenové aldehydy a ketony zase bylinným tónem. Sladká vůně 

lze přičíst přítomnosti santalenu a jeho derivátům a seskviterpenům [9]. Přehled vzorců 

převládajících složek levandulové silice je uveden v tab. 2.3. 
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Tab. 2.3 Chemické vzorce vybraných látek obsažených v levandulové silici [26, 27] 
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β-ocimen levandulyl acetát linalool oxid kafr 

 

2.2 Máta peprná 

Říše:  Rostliny (Plantae) 

Podříše: Cévnaté rostliny (Tracheobionta) 

Oddělení: Krytosemenné (Magnoliophyta) 

Třída:  Vyšší dvouděložné (Rosopsida) 

Řád:  Hluchavkotvaré (Lamiales) 

Čeleď:  Hluchavkovité (Lamiaceae) 

Rod:  Máta (Mentha) 

Druh:  Máta peprná (Mentha piperita) 

 

Máta peprná (viz obr. 2.2) se řadí do čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae) [7, 28]. Je známa 

také pod názvem Mentha balsamea Willd [29]. Původ rodového jména Mentha je odvozen 

z řeckého slova Mintha, které se vztahuje ke jménu mytické nymfy, která se měla proměnit 

v tuto rostlinu [7]. Druhové jméno piperita vychází z latinského slova piper, odkazujícího na 

pepř a jeho aromatické a pronikavé aroma [7]. Mátová silice je, spolu s citrusovými, jedna z 

nejpoužívanějších přírodních vonných látek [12]. 
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Obr. 2.2 Máta peprná [30] 

2.2.1 Botanická charakteristika 

Máta peprná pochází původně z Evropy, dnes se však pěstuje v mnoha oblastech mírného 

pásu po celém světě [12, 31, 32]. Máta peprná (Mentha piperita) je křížencem máty vodní 

(Mentha aquatica) a máty klasnaté (Mentha spicata) [3, 32]. Jedná se o mrazuvzdornou 

trvalku, která dorůstá do výšky 30–90 cm v závislosti na podmínkách pěstování [10, 29]. 

Kořeny máty nepronikají příliš hluboko do půdy, proto je rostlina citlivá na sucho [33]. 

Rostlina má dřevnatý oddenek, rozvětvené, ochlupené lodyhy a zelené až nahnědlé kopinaté 

listy [8, 29]. Květy jsou zbarveny do světle růžové až nafialovělé barvy a jsou seskupeny 

v klasy [8, 29, 32]. 

Předmětem sběru je především list (Folium menthae piperitae), případně i kvetoucí nať 

(Herba menthae piperitae) [8, 29, 32]. Esenciální olej máty peprné se získává z  listů, silice se 

nachází na spodních stranách listů. Čerstvé listy jsou extrahovány nejčastěji destilací s vodní 

parou s následnou rektifikací. [28, 32, 34] Listy obsahují 1,2–3,9 % silice. [3, 32]. V praxi se 

výnos ve velkovýrobě pohybuje od 12 do 20 tun·ha
-1

 čerstvé natě ve dvou sklizních, z čehož 

lze získat 20–40 kg silice·ha
-1

 [33]. Silici se hovorově říká peprmintová, má bezbarvou či 

světle žlutou až nazelenalou barvu (obr. 2.3), s výraznou charakteristickou vůní a typickým 

chladivým efektem [12, 28, 34]. Esenciální olej se má uchovávat v dobře uzavíratelné tmavé 

nádobce, na chladném místě a chránit před slunečním zářením [28, 29]. 

 

 

Obr. 2.3 Skladování esenciálního oleje máty peprné [35] 
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2.2.2 Chemické složení 

Chemické složení máty peprné se různí především na základě odrůdy, stupně zralosti, místa 

pěstování i podmínek při zpracování [3]. Máta peprná obsahuje okolo 70,5 % sacharidů, 

14,7 % proteinů a 9 % uronových kyselin. V rámci sacharidů a jejich derivátů obsahuje máta 

peprná zejména kyselinu glukuronovou a galakturonovou, glukózu, galaktózu a arabinózu. 

[36] Obsah mastných kyselin v nepolární frakci je zastoupen především kyselinou 

palmitovou, linolovou (18:2) a linolenovou (18:3) [3, 32]. 

Čerstvé listy máty peprné obsahují také řadu vitaminů, jako jsou karotenoidy, chlorofyly,  

α- a γ-tokoferoly a vitamin C. Hlavní minerály nalezené v suchých listech máty peprné jsou 

draslík (33 g·kg
-1

), vápník (15,3 g·kg
-1

) a hořčík (5,8 g·kg
-1

), v menším množství sodík, 

železo (239 mg·kg
-1

), mangan (188 mg·kg
-1

), zinek (51 mg·kg
-1

) a měď (12 mg·kg
-1

). Prvky 

jako chrom (941 μg·ml
-1

), jod (325 μg·ml
-1

) a selen (147 μg·ml
-1

) byly nalezeny ve stopovém 

množství. Nálev z vylouhovaných suchých jich listů obsahuje 8–60 % oproti původnímu 

obsahu v suchých listech [3]. 

Máta peprná obsahuje rostlinné fenolické látky, celkový obsah polyfenolů v listech je 

zhruba 19–23 % (12 % tvoří celkový obsah flavonoidů), dále třísloviny, hořčiny a fytosteroly 

jako β-sitosterol a daukosterol a antrachinony (pigmenty), konkrétně emodin, aloe-emodin 

a chrysofanol [3, 37]. Jednotlivé příklady zastoupených fenolických látek v mátě jsou 

uvedeny v tab. 2.4. 

Tab. 2.4 Rostlinné fenoly obsažené v mátě peprné [3, 37] 

Skupiny fenolových látek Zastoupené látky 

fenolové kyseliny a jejich 

deriváty 

kyselina kávová, kyselina rosmarinová, kyselina 

protokatechová 

flavonoidy acacetin, apigenin, diosmin, eriocitrin, hesperidin, chrysoeriol, 

isorhoifolin, linarin, luteolin, rutin, narirutin 

2.2.3 Léčivé účinky 

Máta peprná se vyznačuje významným stimulačním, antimikrobiálním, antivirovým, 

antioxidačním a protinádorovým působením [31, 38]. Dále se využívá pro své anestetické 

a antiseptické účinky [28, 32]. V tradiční bylinné medicíně se užívá při problémech 

s trávením, nadýmáním, vředy či průjmem, k vykašlávání, při zánětlivých onemocněních, 

uvolňuje křeče a pomáhá zmírnit nevolnost a zvracení [29, 37, 39]. 

Co se týká gastrointestinálních problémů, máta upravuje fyziologii gastrointestinálního 

traktu, a proto se v poslední době často používá při klinických testech na léčbu 

gastrointestinálních onemocnění, např. ranních nevolností a poruch trávení [28, 40, 41]. Bylo 

zjištěno, že máta peprná vyvolává inhibici spontánní peristaltické aktivity a snižuje tak 

celkový průchod gastrointestinálním traktem [40]. Také tlumí nadýmání a křečovité bolesti 

trávicího ústrojí, protože redukuje kontrakce hladkého svalstva skrze blokování vápenatých 

kanálů [37, 41]. Studie prováděné na zvířatech prokázaly relaxační efekt na gastrointestinální 

tkáň, uklidňující a anestetické účinky na centrální i periferní nervový systém 

a chemopreventivní účinky [3]. Byl také zkoumán vliv aromaterapie s esenciálním olejem 

máty peprné na nevolnost a zvracení. Na základě přezkoumání několika studií lze konstatovat, 
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že aromaterapie může přinést příznivé účinky pro pacienty trpící nevolností či zvracením při 

pooperačních stavech nebo u onkologických pacientů. Inhalace par mátového EO u značné 

části pacientů zlepšila průběh nevolnosti, téměř u poloviny z nich problém s nevolností úplně 

vyřešila [28, 41]. Při problémech se špatným trávením a nadýmáním se doporučuje po jídle 

vypít sklenici vody s několika kapkami mátového EO [28]. Některé zdroje doporučují inhalaci 

par i při potížích s nevolností spojenou s cestováním [28, 37]. 

Máta peprná a její esenciální olej se běžně používají jako opatření při nachlazení, 

zánětlivém onemocnění dutiny ústní, hltanu a dutin nebo při infekci močových cest [29, 36]. 

Mátový olej se vyznačuje přímými virucidními účinky proti viru herpes simplex (HSV), 

včetně rezistentního kmene HSV-1. Vzhledem k lipofilní povaze esenciálního oleje, která 

umožňuje oleji proniknout přes kůži, by mohl být vhodný k léčbě místní vracející se infekce 

virem herpes simplex. [3, 28, 40] Vodný extrakt máty peprné vykazoval aktivitu proti 

následujícím virům: herpes simplex, newcastleská nemoc (NDV), chřipka typu A apod. 

[3, 29, 32] 

Listy máty peprné se vyznačují antimikrobiální aktivitou, kterou potvrdily studie in vitro. 

Inhibují růst bakterií: Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus a Vibrio 

parahaemolyticus při koncentraci 0,1–2,0 % [29]. Esenciální olej vykazuje mírnou inhibiční 

aktivitu proti lidským patogenům, jako jsou Staphylococcus aureus (minimální inhibiční 

koncentrace tj. MIC při 0,63 mg·ml
-1

) a Listeria monocytogenes (MIC = 0,16–63 mg·ml
-1

), 

silnější inhibici proti rostlinným patogenům rodu Pseudomonas a Xanthomonas [3]. Většina 

hlavních patogenů dýchacího traktu (Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, 

Haemophilus influenzae) byla citlivá na peprmintový esenciální olej, menthol také efektivně 

působí proti střevní bakterii Helicobacter pylori [3]. Byla zjištěna antibakteriální aktivita 

mentholu proti Clostridium sporogenes, Enterobacter aerogenes, Klebsiella pneumoniae, 

Pseudomona aeruginosa, Salmonella pullorum, Staphylococcus aureus a Streptococcus 

faecalis [40]. Efektivní bakteriostatická a baktericidní dávka mátového oleje byla stanovena 

na 0,5–2,0 % [40]. 

In vitro studie prokázaly fungicidní působení mátového EO s mírným efektem proti 

kvasinkám a plísním Candida albicans, Aspergillus fumigatus a Trichophyton 

mentagrophytes [40]. 

Mátový esenciální olej se také vyznačuje antiplazmidovou aktivitou. Látky obsahující 

menthol jsou totiž potenciálními činidly, která mohou elimininovat rezistentní bakteriální 

plazmidy. Principem této menthol indukované eliminace plazmidů je, že látka přednostně 

zabije plazmid obsahující bakterii v důsledku zvýšené citlivosti k mentholu [28]. 

Mezi aktivní látky, podílející se na antioxidační aktivitě máty peprné, se řadí limonen, 

menthol, menthon, isomenthon, eriocitrin, hesperidin, apigenin, luteolin, rutin, kyselina 

kávová, kyselina rosmarinová, kyselina chlorogenová, α- a β-karoten a tokoferoly [7]. 

Bylo prokázáno, že máta disponuje radioprotektivními účinky. Máta peprná ochránila myši 

před radioaktivním γ-zářením, které vyvolává onemocnění, případně smrt. Vodný extrakt 

máty peprné (1 g·kg
-1

 tělesné váhy) ochránil životně důležité orgány myší, citlivé na 

radioaktivní záření jako jsou varlata, gastrointestinální trakt nebo hematopoetické kmenové 

buňky [37, 38]. 

Mátový olej při aplikaci na lidskou kůži silně odpuzoval dospělé komáry [28]. 
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Mátový hydrolát (aplikace ve spreji) byl použit ve studii zabývající se návaly horka u žen 

podstupujících léčbu rakoviny prsu. Polovina pacientek, které preferovaly mátový hydrolát 

před klasickou vodou, vnímala aplikaci hydrolátu jako velmi užitečnou při zmírňování těchto 

návalů horka [28]. 

Menthol lze využít i pro silné antiseptické účinky. Místním drážděním citlivých receptorů 

vyvolává pocit chladu, který je schopen překrýt slabší nepříznivé podněty jako je svědění. 

Tohoto efektu lze využít vnitřně i zevně. [8, 42] 

Běžnou lékovou formou je nálev, balzám nebo esenciální olej. Čím dál populárnější je 

využívání inhalace při aromaterapii, mátová koupel nebo masáž s  olejem. [8, 28] 

2.2.4 Nežádoucí účinky 

Esenciální olej máty peprné je netoxický a nedráždivý při užívání ve zředěných roztocích. 

Je obecně považován za bezpečnou (GRAS) složku doplňků stravy. [42] Doporučené 

dávkování uvádí tab. 2.5. V důsledku obsahu mentholu však může dojít k senzibilizaci – 

podráždění kůže nebo sliznice. Esenciální olej by se neměl dostat do kontaktu s očima. [28] 

Tab. 2.5 Doporučené dávkování máty peprné (pokud není u konkrétního případu pacienta uvedeno 

jinak) [28, 29, 32, 39] 

Způsob podání Doporučené dávkování 

esenciální olej 60–800 μl na den pro dospělé osoby (= 4–12 kapek do sklenice vody 

nebo na kostku cukru) 

nálev 1,5–3,0 g usušených listů zalít 150 ml horké vody, louhovat 10 min, 

scedit a pít 3x denně mezi jídly 

tinktura 2–3 ml 1:5 45% ethanolu, užívat 3x denně na lačno 

inhalace 3–4 kapky do horké vody, max. 10 minut 

koupel malá hrst bylin 

vnitřně při dráždivém tračníku průměrná jednorázová dávka 0,2 ml 

vně několik kapek vtíráme na postižené místa na obličeji 

 

Mátový olej může v ojedinělých případech způsobit alergickou reakci (zaznamenán 

maximálně 7% výskyt reakce u pacientů citlivých na vonné alergeny v rámci několika 

provedených klinických studií) [39, 41, 42]. 

Byly zaznamenány případy, kdy se po aromaterapii objevila u pacienta místní reakce na 

použitý olej – kontaktní dermatitida (= zánět kůže) způsobená s největší pravděpodobností 

alergickou reakcí. U jednoho pacienta byly dokonce objeveny popáleniny a nekróza kůže 

[43]. 

Mátu není vhodné užívat dlouhodobě, zvláště při podávání vyšších dávek. Působí jako 

mírné anestetikum, což se po delším čase projeví poklesem citlivosti organismu vůči působení 

jiných bylin. Z toho důvodu je doporučeno neužívat mátu samostatně, ale míchat ji do směsí 

bylin [8]. 

Je doporučeno vyhýbat se mátovému oleji v průběhu těhotenství, avšak neexistuje žádný 

přímý důkaz o jeho vlivu na matku či plod. V rámci studie byly aplikovány vysoké dávky 

mentholu březím zvířatům (185–425 mg·kg
-1

 váhy zvířete v průběhu březosti po dobu 5–12 
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dní), avšak nebyly zaznamenány žádné teratogenní účinky [42]. Dále se nedoporučuje 

podávat tento olej ani dětem mladším 7 let, protože dětská nosní sliznice je autonomní 

reflexní orgán a vzdáleně působí na srdce, plíce a krevní oběh, látka se silným aroma by 

mohla způsobit náhlou zástavu dechu nebo sevření hrtanu v oblasti hlasivek. [28, 32]  

Předběžné výzkumy naznačují, že přípravky vyrobené z listů máty peprné mohou být ve 

vysokých dávkách hepatotoxické, čaj připravený z listů máty peprné může snižovat hladinu 

testosteronu a snižovat spermatogenezi [40].  

Bylo zjištěno několik toxických efektů spojených s požitím esenciálního oleje máty peprné: 

pálení žáhy, nevolnost, zvracení, alergická reakce, zarudnutí či bolest hlavy [28, 32, 40].  

Pacienti léčeni s GI refluxem, kýlou a ledvinovými nebo žlučovými kameny by se měli 

vyvarovat terapii olejem z máty peprné, případně jen pod dohledem lékařů [3, 29, 32]. 

Složka mátové silice (+)-pulegon (tj. (R)-(+)-p-menth-4(8)-en-3-on) vykazuje toxické 

účinky – neurotoxicitu a značnou hepatotoxicitu vedoucí k nekróze jaterních buněk. Jeho 

obsah je proto v potravinách regulován, byla stanovena bezpečná koncentrace (+)-pulegonu ve 

výrobcích na ≤ 1 % [42, 44]. 

Nepříznivé účinky vyvolané mátou peprnou jsou nejčastěji spojeny s příjmem vysokého 

množství mentholu např. v cukrovinkách nebo farmaceutických výrobcích [32]. Bylo 

prokázáno, že menthol má schopnost zlepšit průnik a absorpci dalších složek obsažených 

v kosmetických či farmaceutických přípravcích. Avšak bezpečná a efektivní dávka ostatních 

přísad nebyla stanovena se zřetelem na zvýšenou absorpci [3, 42]. 

V roce 2000 komise expertů na potravinářská aditiva světové zdravotnické organizace 

(WHO) společně s Organizací pro potraviny a zemědělství při OSN (FAO) stanovila ADI 

(přijatelný denní příjem) mentholu na 0–4 mg·kg
-1

 tělesné váhy na den. Expertní výbor 

zabývající se aromaty (CEFS) určil tolerovanou denní dávku (TDI) menthofuranu a pulegonu, 

blízkých hepatotoxinů, na 0,1 mg·kg
-1

 tělesné váhy [32]. 

2.2.5 Použití 

Máta peprná se využívá zejména pro své aromatické a ochucující vlastnosti [3, 45]. Při 

výrobě potravinářských, kosmetických a farmaceutických výrobků se používají čerstvé nebo 

suché listy, nebo esenciální olej extrahovaný z listů máty peprné, případně jeho jednotlivé 

komponenty či deriváty [3, 28, 32]. 

Mátové extrakty se v potravinářství používají k ochucení a aromatizaci cukrovinek, 

bonbonů, žvýkaček a alkoholických I nealkoholických nápojů [45]. Menthol se aplikuje při 

výrobě pastilek, zubních past, ústních vod, balzámů proti bolesti apod. [12, 28]. 

Lékárníci považují mátu peprnou za prospěšnou pro žaludek, a proto ji doporučují užívat 

jako karminativum (prostředek proti nadýmání) a spasmolytikum (k uvolňování křečí) [7, 44]. 

Díky antimykotické aktivitě mátového oleje jej lze použít k potlačení kvasinek, které 

kontaminují potraviny. Mátový esenciální olej byl, spolu s tymiánovým, vyhodnocen jako 

nejvíce efektivní – byly pozorovány největší inhibiční zóny mikrobiálního růstu. Předpokládá 

se, že ze skupiny monoterpenových sloučenin mají oxidované deriváty větší antimikrobiální 

aktivitu než uhlovodíky a alkoholy zase větší než jejich estery [38, 46]. 
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Mátový EO se v kosmetickém průmyslu používá především k aromatizaci, dříve také jako 

denaturační činidlo. Peprmintový esenciální olej se přidává do kosmetických výrobků 

v koncentraci ≤ 3 % v přípravcích rinse-off a ≤ 0,2 % v přípravcích leave-on [42]. 

2.2.6 Aromaticky aktivní látky máty 

Pro rostliny rodu Menta je charakteristická tvorba monoterpenů (C10) a jejich derivátů 

[38, 47]. Hlavními složkami mátové silice jsou menthol (30–60 %) a menthon (14–32 %). 

Menthol se převážně vyskytuje ve volné alkoholické formě, v menší míře jako acetát (3–5 %) 

případně jako valerové estery [29, 42, 44]. 

Mezi další komponenty silice patří menthyl acetát (2–11 %), menthofuran (1–9%), 

isomenthon (2–10 %), 1,8-cineol (5–14 %), limonen (1–7 %) a neomenthol (2,5–3,5 %) 

[29, 44, 48]. Dále také α- a β-pinen [29, 37, 49], acetaldehyd, amyl alkohol, menthyl estery, 

fellandren a pulegon [40, 42, 44], pipetion, β-myrcen, p-cymen a β-karyofyllen [37, 47, 50], 

jiné zdroje uvádějí navíc zastoupení jasmonu, viridiflorolu, kar-3-enu a karvonu [37, 49]. 

V menším množství se v silici vyskytují sabinen, terpinolen, ocimen, γ-terpinen, α- a β-thujon 

fenchen, citronellol, α-kadinen, α-amorfen, β-copaen a verbenon [40, 42, 49, 50]. Z tohoto 

širokého výčtu aromatických látek mají hlavně čtyři složky největší dopad na charakter 

esenciálního oleje máty peprné, a to jsou menthol, menthyl acetát, menthon a menthofuran 

[50]. 

Evropský lékopis stanovuje limity obsahu vybraných aromatických látek v peprmintovém 

oleji (uvedené v tab. 2.6) za účelem identifikace esenciálního oleje máty peprné pomocí 

plynové chromatografie s plamenově ionizační detekcí (GC-FID). 

Tab. 2.6 Vybrané aromatické látky a jejich stanovené limity v mátovém esenciálním oleji [28, 34] 

Látka Zastoupení v EO [%] 

limonen 1,0–5,0 

1,8-cineol 3,5–14,0 

menthon 14,0–32,0 

menthofuran 1,0–9,0 

isomenthon 1,5–10,0 

methyl acetát 2,8–10,0 

isopulegol max. 0,2 

menthol 30,0–55,0 

pulegon max. 4,0 

karvon max. 1,0 

 

V praxi často dochází k falšování esenciálního oleje máty peprné, zejména levnějším 

olejem máty rolní (Mentha arvensis) nebo zředěním oleje různými rozpouštědly či oleji. 

Nebezpečí tkví především v možné alergické reakci na nepřirozenou složku nebo na látku 

v příliš vysoké koncentraci. Proto se provádí identifikace a kvantifikace hlavních složek silice 

[28]. Sledování charakteristických poměrů dvou enantiomerů, které jsou přirozeně zastoupeny 

v esenciálním oleji máty peprné, je jeden ze způsobů, jak odhalit falšování extraktů [45]. 



21 

Pokud jde o hlavní složky mátové silice, menthol a menthyl acetát jsou zodpovědné za 

pronikavou a osvěžující vůni, zatímco ketony menthon, pulegon a menthofuran zapříčiňují 

méně příjemné vůně [37, 48]. Je obecně známo, že menthol se vyznačuje chladivými účinky 

[41, 48], což prokázaly klinické studie při dávkování 0,2% a 2% mentholu při kožní aplikaci, 

nicméně při aplikace 5% a 10% byly zaznamenány pocity silného pálení [42]. Toxický 

pulegon se vyskytuje v mladých listech máty peprné, při dozrávání se metabolizuje 

na menthol [42]. Z hlediska analytického však při kvantifikaci pulegonu může nastat problém, 

protože jeho retenční čas je velmi blízký retenčnímu času jiných významných složek – 

mentholu, případně isomentholu [28]. Kvalitní mátový olej by neměl obsahovat pulegon, 

žádanou komponentou není ani menthofuran [42, 50]. Naopak stopy jasmonu zvyšují kvalitu 

esenciálního oleje. [37] Mátový čaj se vyznačuje nízkým obsahem mentholu a menthonu [32]. 

Zajímavé je, že enantiomery se liší ve svých senzorických vlastnostech, což lze ukázat na 

příkladu mentholu. Existuje 8 enantiomerů mentholu: (+)/(–)-menthol, (+)/(–)-isomenthol, 

(+)/(–)-neomenthol a (+)/(–)-isoneomenthol, z nichž (–)-menthol je nejvíce zastoupený 

v přírodě, projevuje největší chladivé účinky a vyznačuje se nejvíce charakteristickým 

mátovým aroma [42, 45]. 

Vzorce vybraných výše diskutovaných aromatických látek máty peprné uvádí tab. 2.7. 

Tab. 2.7 Chemické vzorce vybraných látek obsažených v silici máty peprné [26] 
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2.3 Šalvěj lékařská 

Říše:  Rostliny (Plantae) 

Podříše: Cévnaté rostliny (Tracheobionta) 

Oddělení: Krytosemenné (Magnoliophyta) 

Třída:  Vyšší dvouděložné (Rosopsida) 

Řád:  Hluchavkotvaré (Lamiales) 

Čeleď:  Hluchavkovité (Lamiaceae) 

Rod:  Šalvěj (Salvia) 

Druh:  Šalvěj lékařská (Salvia officinalis) 

 

Šalvěj lékařská se řadí do čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae) [7, 51]. Je známa také pod 

názvem Salvia tomentosa Mill [52]. Původ slova salvia pochází z latinského slova salvare, 

což v překladu znamená léčit nebo těšit se dobrému zdraví [7, 52, 53]. Šalvěj lékařská je jeden 

z nejrozšířenějších zástupců rozsáhlého rodu Salvia [6]. 

2.3.1 Botanická charakteristika 

Šalvěj pochází z oblasti Středozemního moře, hojně se vyskytuje především na Balkánském 

poloostrově a Dalmátském pobřeží [12, 54, 55]. Dnes se pěstuje po celém světě, ve všech 

oblastech mírného pásu [7, 52]. Jejímu růstu prospívají slunné teplé plochy [56]. 

Jedná se o víceletou rostlinu, která dorůstá do podoby bohatě rozvětvených polokeřů 

o výšce 0,5–0,8 m [52, 55, 56]. Lodyhy jsou ve spodní části zdřevnatělé, v horní části 

přecházejí v silně ochlupené větvičky [52, 55]. Oválné podlouhlé listy mají nejprve 

šedozelenou, poté až stříbrnou barvu a vrásčitý povrch s chloupky [12, 55, 56]. Od pozdního 

jara se u řapíku objevují květy fialové nebo bílé barvy, které lze vidět na obr. 2.4 [10, 56]. 

Plodem jsou hnědé tvrdky protáhlého tvaru [56]. 

 

Obr. 2.4 Listy a květy šalvěje lékařské [57] 

Rostlina se pěstuje zejména za účelem sběru listů (Folium) nebo celé natě (Herba) [10]. 

Výnos suché natě dosahuje 2–3 t·ha
-1

, listů 1–1,5 t·ha
-1

, výnos silice okolo 8–10 kg·ha
-1

 [56]. 

Silice je obsažena v celé rostlině, proto se esenciální olej připravuje z různých nadzemních 

částí šalvěje lékařské [56, 58]. Obsah silice v šalvěji se pohybuje v rozmezí 0,4–3,7 % 

(nejčastěji 1,9–2,5 %) [6, 52, 59, 60]. Větší výtěžek poskytuje šalvěj pěstovaná v teplejších 

oblastech, také použitá část ovlivňuje zisk esenciálního oleje – listy obsahují významně méně 
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silice než kvetoucí části rostliny [52, 59]. Při destilaci s vodní parou získáme esenciální olej 

a vodnou fázi, tzv. hydrosol či hydrolát, který se označuje jako květinová voda [53]. 

2.3.2 Chemické složení 

Mezi fytochemikálie obsažené v květech, listech a stoncích šalvěje lékařské patří sacharidy, 

proteiny, mastné kyseliny, deriváty glykosidů (např. glykosidy flavonoidů nebo saponiny), 

alkaloidy, fenolické sloučeniny (kumariny, flavonoidy, třísloviny), steroidy, terpeny (mono až 

seskviterpeny), hořčiny, pryskyřice a vosky [51, 56]. 

Bylo zjištěno následující výživové složení drcené šalvěje (vztaženo na 100 g byliny): 

10,63 g proteinů, 12,75 g celkových lipidů a 40,3 g sacharidů [7]. V rámci sacharidů a jejich 

derivátů se v šalvěji nejčastěji vyskytuje arabinóza, galaktóza, glukóza, mannóza, xylóza, 

uronové kyseliny a rhamnóza [52]. V listech šalvěje lékařské byl stanoven vysoký obsah 

polynenasycených mastných kyselin (PUFA tj. polyunsaturated fatty acids) 59,78 %, dále 

20,55 % mononenasycených mastných kyselin (MUFA = monounsaturated fatty acids) 

a 19,67 % nasycených mastných kyselin (SAFA tj. saturated fatty acids). Z pohledu 

jednotlivých MK byla nejvíce zastoupena α-linolenová kyselina (45 %), poté linolová (14 %), 

palmitová (12 %) a gadoleová kyselina (11 %) [61]. 

Sekundární metabolity šalvěje lékařské tvoří 2 hlavní skupiny: terpeny a fenolické látky. 

[52]. Celkový obsah polyfenolů byl nezávisle na sobě stanoven na 460,2 mg na 100 g, 

respektive 798,0 mg na 100 g [7, 60]. Z fenolických látek jsou v šalvěji obsažené fenolické 

kyseliny, flavonoidy, jejich deriváty a další. Jmenovitě např. kyselina rosmarinová, kávová, 

chlorogenová, dále kyselina karnosová, salvianová, ursolová, egalová, epikatechin, 

epikatechin gallát, methyl karnosát, kvercetin, karnosol, rosmanol, rosmadial, epirosmanol, 

rutin a luteolin-7-glykosid [6, 52, 53]. 

2.3.3 Léčivé účinky 

Šalvěj se v lidové medicíně používá pro své uklidňující, antiseptické a adstringentní 

(= stahující, např. v kožním lékařství usnadňuje hojení) vlastnosti [52, 58]. Čaj potlačuje 

pocení, tiší kašel a zmírňuje nachlazení. Šalvěj se dále používá k léčbě nepravidelné 

menstruace a při menopauze, také jako kloktadlo při zánětu hrtanu a při angíně. [7, 56, 62] 

Dále se aplikuje při léčbě ran, zánětů dásní, pro zlepšení paměti či k zabránění tvorbě vředů. 

[52] 

Bylo vědecky prokázáno, že šalvěj lékařská disponuje antioxidačními, gastroprotektivními, 

antivirovými, antibakteriálními, fungicidními, protizánětlivými a protirakovinnými účinky 

[6, 52]. Dále farmakologické studie potvrdily, že šalvěj působí cytotoxicky, antimutagenně, 

proti bolesti (antinociceptivně), proti demenci, hypoglykemicky, hypolipidemicky a tlumí 

tvorbu potu [10, 51, 53]. Díky těmto vlastnostem v sobě šalvěj lékařská skrývá potenciál 

k léčbě diabetu, deprese, obezity, demence, lupusu, srdečních onemocnění či rakoviny [52]. 

ESCOP (European Scientific Cooperative on Phytotherapy) doporučuje šalvěj při funkčních 

poruchách gastrointestinálního traktu, při nadměrném pocení nebo její vnější užívání při 

zánětech v oblasti úst a hltanu [10]. 

Esenciální olej a ethanolový extrakt vykazují silný bakteriostatický i baktericidní efekt proti 

grampozitivním (G+) i gramnegativním (G–) bakteriím [6, 51]. Jiná studie ovšem tvrdí, že 
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šalvějový esenciální olej nedisponuje baktericidními účinky a že je bakteriostaticky méně 

aktivní proti G– bakteriím než proti G+ [63]. Mezi G+ patogeny s vysokou citlivostí k šalvěji 

lékařské byly zařazeny: Bacillus cereus, Bacillus megaterium, Bacillus subtilis, Enterococcus 

faecalis, Listeria monocytogenes a Staphylococcus epidermidis, se střední citlivostí 

Staphylococcus aureus [51, 64]. Pokud jde o G– bakterie, významný inhibiční efekt prokázal 

esenciální olej proti růstu Aeromonashydrophila, Aeromonassobria, Escherichia coli, 

Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumonia, Pseudomonas morgani, Salmonella anatum, 

Salmonella enteritidis, Salmonella typhi a Shigella sonei. [51, 58, 64]. Nebyl pozorován 

žádný efekt vůči G– bakterii Pseudomonas aeruginosa [64]. Lihovodný roztok zabraňuje 

růstu Streptococcus mutans, Lactobacillus rhamnosus a Actinomyces viscosus, tj. bakteriím 

způsobujícím zubní kazy [51]. Šalvěj působí silně antibioticky na široké spektrum mikrobů 

při léčbě močových cest, bolestí v krku a angín, zažívacího ústrojí a gynekologických zánětů 

[62, 65] 

Výsledky studií naznačují, že efektivita antimikrobiálního působení šalvěje lékařské závisí 

především na chemickém složení esenciálního oleje (hlavně terpenů) a obsahu tříslovin 

[51, 58, 63]. Například látkám 1,8-cineol a kafr se přisuzuje antimikrobiální potenciál, naproti 

tomu α-pinen, β-pinen a borneol vykazují jen nepatrnou antimikrobiální aktivitu [58]. Při 

testování antimikrobiální aktivity α- a β-thujonu bylo zjištěno, že mají nízkou aktivitu proti 

G– bakteriím, ale vykazují silný efekt proti G+ bakterii Staphylococcus aureus a kvasince 

Candida albicans. Lze tedy říci, že antimikrobiální aktivita šalvěje lékařské nezávisí pouze na 

obsahu majoritních složek, ale na přítomnosti širokého spektra látek (např. β-karyofyllen, 

kafr, 1,8-cineol, limonen, linalool, linalyl acetát, terpinen-4-ol, α-terpineol) a jejich 

vzájemných synergických a antagonistických účincích [64]. Kyselina oleanová a ursolová, 

triterpenoidy vyskytující se v šalvěji lékařské, mají inhibiční účinky na růst bakterií 

rezistentních k různým typům antibiotik např.: vankomycin rezistentním enterokokům, 

penicilin rezistentnímu Streptococcus pneumonia, methicillin rezistentnímu Staphylococcus 

aureus [51]. 

Antimykotické účinky šalvěje byly prokázány proti Botrytis cinerea, Candida glabrata, 

Candida albicans, Candida krusei a Candida parapsilosis [65]. In vitro studie zabývající se 

Botrytis cinerea, prokázala statisticky významnou (p< 0,05) inhibici růstu mycelia při aplikaci 

šalvějového esenciálního olej o koncentraci 10 g·l
-1

 [66]. 

Pokuj jde o antivirové účinky, studie prokázala vysoký inhibiční efekt methanolového 

a dichlormethanového extraktu šalvěje lékařské proti viru herpes simplex HSV-2 [51, 67]. 

Z methanolového extraktu byly izolovány dva diterpeny s antivirovými účinky – saficinolid 

a sageon, z nichž saficinolid významně inhiboval vezikulární stomatitidu „VSV“ (virové 

onemocnění zvířat), zatímco sageon inaktivoval viry VSV i HSV-1 [65]. 

Antioxidanty hrají významnou roli při ochraně našeho těla před oxidačním stresem 

a volnými radikály, které způsobují onemocnění jako diabetes, rakovina, oslabení imunitního 

systému nebo srdeční onemocnění. Aktivní antioxidační složky šalvěje lékařské jsou α-pinen, 

β-pinen, geraniol, limonen, perillyl alkohol, 1,8-cineol, citral, β-sitosterol, farnesol, kyselina 

ferulová, kyselina gallová, β-karoten, katechin, apigenin, luteolin, saponin, kyselina ursolová, 

kyselina rosmarinová, kyselina karnosová, kyselina vanillová, kyselina kávová a karnosol 

[7, 52]. Obsah antioxidantů byl stanoven na 44,3 mmol na 100 g sušené šalvěje [7]. Výsledky 
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studie ukázaly, že myši, které pily obohacenou vodu o šalvějový extrakt, vykazovaly 

zvýšenou rezistenci jaterních buněk k oxidačnímu stresu [51]. 

Studie zkoumající vliv šalvěje lékařské na diabetes typu I a II ukázaly, že methanolový 

extrakt šalvěje lékařské výrazně snížil glukózu v krvi u zdravých myší a také hyperglykémii 

u myší postižených diabetem I. Bylo také zjištěno, že šalvějový čaj snížil produkci glukózy 

v játrech a zvýšil aktivitu insulinu u diabetu typu II, obdobně jako lék metformin [7, 52]. 

Farmakologické studie prokázaly, že extrakt z šalvěje lékařské snižuje hladinu sérových 

lipidů – triacylglycerolů, celkového cholesterolu a lipoproteinů s nízkou hustotou (LDL) 

u myší s nadváhou, u kterých byla zavedena dieta. V klinických testech pak bylo prokázáno, 

že extrakt z listů šalvěje lékařské dokázal snížit hladinu triacylglycerolů, celkového 

cholesterolu, LDL a lipoproteinů s velmi nízkou hustotou (VLDL) v krvi u pacientů 

s hyperlipidemií a cukrovkou. Také u zdravých jedinců, kteří netrpí cukrovkou, se projevily 

po konzumaci šalvějového čaje příznivé účinky na hladinu sérových lipidů [51]. 

Bylo prokázáno, že šalvějový čaj brání mutagenezi, což je nejspíše způsobeno potlačením 

metabolismu antioxidační aktivitou [51, 52]. 

Pro rakovinu je charakteristické nekontrolované a rychlé množení buněk, k čemuž je 

zapotřebí dostatečné zásobení kyslíkem a živinami. In vivo studie ukázala, že extrakt šalvěje 

bránil angiogenezi (= tvorba nového cévního zásobení) [7, 52]. Protirakovinné působení 

šalvěje lékařské bylo studováno na rakovinných buněčných liniích a také na zvířatech. Bylo 

zjištěno, že pití šalvějového čaje zabránilo zahájení zhoubného bujení (karcinogenezi) 

tlustého střeva. Dále bylo prokázáno, že extrakty šalvěje mají proapoptotický efekt a brání 

růstu buněčných linií rakoviny prsu, děložního čípku, kolorektálního karcinomu, dále 

rakoviny hrtanu, plic, dutiny ústní a melanomu [51]. Protirakovinné účinky jsou přisuzovány 

přítomnosti kyseliny ursolové, oleanové a také flavonoidům [6]. 

Studie na zvířatech ukazují na potenciál šalvěje lékařské v oblasti snižování krevního tlaku 

[54]. 

Klinické testy prokázaly, že aplikace extraktu z čerstvé šalvěje pomohly ke zmírnění 

symptomů menopauzy, jako je pocení, návaly horka, nespavost, závrať, bušení srdce nebo 

bolest hlavy [52]. 

Šalvěj lékařská se také užívá při léčbě Alzheimerovy choroby, což je neurodegenerativní 

onemocnění, které postihuje mozek. Je charakteristické nevratným a progresivním 

poškozením mozku. Onemocnění je spojeno s nedostatkem neurotransmiteru – acetylcholinu 

[6]. Esenciální olej působí jako inhibitor acetylcholinesterázy, která nejspíše hraje roli při 

ztrátě paměti. Také podporuje produkci acetylcholinu, látky potřebné pro vedení nervových 

signálů mezi synapsemi v mozku [51]. Výsledky studie naznačují, že obsah kafru v šalvějové 

silici může být klíčový v inhibici enzymu acetylcholinesterázy [68]. 

Navíc aroma šalvěje ovlivňuje náladu, kognitivní funkce a podílí se na zlepšení paměti 

[51, 55, 68]. Klinické testy potvrdily výsledky studií na zvířatech, týkající se zvýšení 

kognitivních funkcí díky šalvěji, u zdravých jedinců i u pacientů se zhoršenými kognitivními 

funkcemi nebo s demencí [55]. Bylo dále diskutováno, že aroma šalvějového esenciálního 

oleje může zlepšit budoucí výkon paměti u dospělých zdravých jedinců [51]. Byl zkoumán 

také vliv extraktu šalvěje na kognitivní funkce u lidí starších 65 let s referenční skupinou, 

které bylo podáváno placebo. Bylo zjištěno, že dávka 333 mg šalvěje (aplikována ústně) byla 

spojena s významným zlepšením sekundární paměti (informace trvalé či dlouhodobě 
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uchované). Inhalace esenciálního oleje výrazně zlepšilo sekundární paměť, což vyplývá 

z výsledků studie 135 zdravých dobrovolníků [55]. 

Šalvěj se používá i zevně při poranění kůže k léčbě ran, naraženin či boláků. Šalvějová 

mast pomáhá ke zmírnění bolesti svalů [52]. 

2.3.4 Nežádoucí účinky 

Při dodržení dávkování (viz tab. 2.8) nehrozí konzumentům šalvěje zdravotní nebezpečí 

[62]. Nicméně v případě dlouhodobého nebo opakovaně nadměrného užívání ethanolového 

extraktu nebo esenciálního oleje šalvěje lékařské (více než 15 g listů) se mohou objevit 

nepříznivé účinky jako zvracení, slinění, tachykardie, závrať, návaly horka, alergické reakce, 

cyanóza (namodralé zbarvení kůže) nebo křeče [51]. Nežádoucí účinky mohou vyústit 

dokonce v trvalé poškození nervového systému nebo mohou způsobit demenci, halucinace či 

záchvaty, což je spojeno zejména s obsahem thujonů, látek, které vykazují chronickou 

neurotoxicitu [44, 52, 62]. Toto riziko je spojeno zejména s koncentrovanými produkty 

konzumovanými dlouhodobě v nadměrných dávkách [10]. Proto byl stanoven povolený obsah 

α- a β-thujonu v produktech určených k aromatizaci potravin na 0,5 mg·kg
-1

 [52, 59].  

Tab. 2.8 Obecné doporučené dávkování šalvěje lékařské, které lze upravit dle konkrétních obtíží 

v souladu s doporučením Evropské lékové agentury (EMA) [62, 69] 

Způsob podání Doporučené dávkování 

tinktura 20–25 kapek 3x denně (1:10 55% ethanolu) 

nálev 1,0–1,5 g suchých listů zalít 150 ml vroucí vody, louhovat 10 min, 

scedit. Lze užívat vícekrát denně, max. však 6 g listů šalvěje denně. 

esenciální olej 0,1–0,3 g 

 

Byla stanovena hodnota LD50 pro šalvějový olej podávaný ústně zvířatům na 2,6 g·kg
-1

 

a methanolového extraktu aplikovaného injekčně na 4 g·kg
-1

 [51]. 

Thujon, kafr a další terpenové ketony mohou toxicky působit také na plod a novorozence, 

z tohoto důvodu se nedoporučuje konzumovat šalvěj v průběhu těhotenství a kojení [51, 52]. 

Šalvěj může také zastavovat tvorbu mateřského mléka [10]. 

2.3.5 Použití 

Šalvěj lékařská se uplatňuje v potravinářském, farmaceutickém, kosmetickém 

a parfumérském průmyslu [52, 58]. Používá se především k aromatizaci, dále k ochucení 

např. masových nebo rybích pokrmů, vzhledem ke svému antimikrobiálnímu působení také 

jako přírodní konzervační činidlo a zároveň podporuje trávení [52, 58, 64]. Ze studie, která se 

zaměřila na vliv esenciálního oleje šalvěje na zvýšení doby trvanlivosti pekárenských 

výrobků, vyplývá, že přídavek významně snížil peroxidové číslo v porovnání s výrobky bez 

přídavku EO [58]. 

V kosmetickém průmyslu se užívá esenciální olej při výrobě deodorantů [52], 

v aromaterapii k masážím, inhalaci či do koupele [6]. 
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Bylo zjištěno, že šalvějový olej, který obsahuje monoterpeny jako karvakrol, thymol, 

karvon nebo limonen, působí toxicky na některé běžné druhy plevele, např. Alcea pallida, 

Amarantus retroflexus, Centaurea solstitialis [65]. 

Hydrolát (šalvějová voda) je vedlejším produktem destilace, lze jej využít k výrobě nápojů 

s přírodními antibiotickými účinky při zažívacích potížích [53]. 

2.3.6 Aromaticky aktivní látky šalvěje 

Chemické složení šalvějové silice se liší především na základě geografického původu, 

podmínek pěstování (teplota, délka dne, intenzita světla, dostupnost vody atd.), genotypu, 

termínu sběru, složení esenciálního oleje pak také podle části rostliny, která byla podrobena 

extrakci nebo dle podmínek sušení [51, 59, 64]. V šalvěji bylo dosud identifikováno přes 100 

aromaticky aktivních látek [64]. Dominantní část šalvějové silice tvoří monoterpeny (až 

86 %), v rámci této skupiny převládají oxidované monoterpeny [58].  

Při porovnání obsahu aromatických látek v jednotlivých částech rostliny bylo zjištěno, že 

ve stonku je nejvíce zastoupen linalool, v květech α- a β-pinen a 1,8-cineol a v listech se 

nacházejí bornyl acetát, kafr, kamfen, humulen, limonen a thujon [51, 59]. Je zajímavé, že 

olej z květů a z listů se lišily v obsahu monoterpenů a seskviterpenů, zatímco obsah diterpenu 

manoolu byl podobný v obou silicích [59]. V mladých listech na jaře dominují seskviterpeny 

(50–57 %), zatímco v pozdějším stádiu růstu převládají monoterpeny (55–88 %) [52]. 

Monoterpeny α-thujon, tj. (–)-thujon a β-thujon čili (+)-isothujon, jsou hlavními složkami 

šalvějové silice [44, 52, 63]. Mezi další dominantní komponenty patří kafr, 1,8-cineol, 

borneol, bornyl acetát, α-humulen, β-karyofyllen, β-elemen, β-pinen a kamfen [51, 53, 64]. 

Ovšem zjištěné procentuálního zastoupení těchto látek se v různých studiích liší, což uvádí 

tab. 2.9. V minoritním zastoupení se v šalvějové silici nachází: α-thujen, myrcen, γ-terpinen, 

limonen, terpinen-4-ol, α-terpinyl acetát, α-terpineol a karyofyllen oxid [66]. 

Tab. 2.9 Rozdíly v obsahu aromaticky aktivních látek šalvěje lékařské 

Látka 
Obsahové zastoupení [%] 

dle [53] dle [58]  dle [63] dle [64] dle [66] dle [52] 

α-thujon stopy 13,45 20,16 22,20 23,00 16,98–40,35 

β-thujon 4,50 18,40 5,82 17,70 3,80 1,50–10,35 

kafr 24,87 3,31 6,41 25,10 26,85 12,75–35,37 

1,8-cineol 18,13 33,27 14,04 7,50 2,64 6,40–12,06 

α-humulen  0,30 8,05 4,50  1,77–5,02 

β-elemen  4,82  3,70   

kamfen 19,78 1,03 3,33 3,50 5,80 2,26–9,97 

borneol  7,39 4,47 1,60 2,95 0,97–8,81 

bornyl acetát   0,58 0,40 1,53  

α-pinen 2,67 2,74 4,11 0,20 3,69 1,59–5,46 

β-pinen 3,56 0,80 10,09 1,60 1,58  

β-karyofyllen 0,19 0,12 9,60 2,70 4,59  

linalool  0,07 0,54 0,50 1,95  

limonen 2,14  1,25 1,90  1,80–6,47 



28 

Standard ISO 9909:1999 stanovuje profil obsažených aromatických látek v šalvěji lékařské 

dle tab. 2.10. 

Tab. 2.10 Standard ISO 9909:1999 stanovující aromatický profil EO šalvěje lékařské [52, 58] 

Látka Zastoupení v EO [%] 

α-thujon 18,0–43,0 

β-thujon 3,0–8,5 

kafr 4,5–24,5 

1,8-cineol 5,5–13,0 

α-humulen 0–12,0 

α-pinen 1,0–6,5 

kamfen 1,5–7,0 

limonen 0,5–3,0 

linalool max. 2,5 

bornyl acetát max. 2,5 

 

Vzhledem k silnému vlivu výše diskutovaných faktorů však složení aromatického profilu 

šalvěje lékařské často neodpovídá uvedenému ISO standardu, jak lze vidět i při porovnání 

s tab. 2.9.  

Rozsáhlá analýza esenciálních olejů vyrobených z různých částí rostliny, pocházejících 

z odlišných míst a sesbíraných v jiných ročních obdobích, navrhla rozdělení šalvějových 

esenciálních olejů do tří chemotypů dle celkového obsahu thujonů na vysoký (39–44 %), 

střední (22–28 %) a nízký (9 %), a také podle poměru α- a β-thujonu (α/β) na 10:1, 1,5:1,0 

a 1:10. Odlišný výzkum navrhnul rozdělení esenciálního oleje z šalvěje lékařské do 

následujících pěti chemotypů v závislosti na množství hlavních složek, viz tab. 2.11 [52]. 

Tab. 2.11 Seskupení šalvějových esenciálních olejů do 5 chemotypů dle obsahu hlavních složek [52] 

1) kafr > α-thujon > 1,8-cineol > β-thujon  

2) kafr > α-thujon > β-thujon > 1,8-cineol 

3) β-thujon > kafr > 1,8-cineol > α-thujon 

4) 1,8-cineol > kafr > α-thujon > β-thujon 

5) α-thujon > kafr > β-thujon > 1,8-cineol 

 

Charakteristická vůně šalvěje lékařské je spojena s přítomností α- a β-pinenu, terpinolenu, 

α- a β-thujonu. Látky jako camphen, α-fenchol, camphor, borneol a α-fenchyl acetátu, 

dodávají silici kafrový nádech, limonen a 1,8-cineol svěžest [64]. 

Kvalitní esenciální oleje by měly obsahovat více než 50 % α- a β-thujonu a méně než 20 % 

kafru [59]. Esenciální olej z šalvěje lékařské lze odlišit od jiných druhů šalvěje právě dle 

obsahu α-thujonu, β-thujonu a kafru [52]. 

Vzorce vybraných výše diskutovaných aromatických látek šalvěje lékařské jsou uvedeny 

v tab. 2.12, případně v tab. 2.3 nebo tab. 2.7. 
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Tab. 2.12 Chemické vzorce vybraných aromatických látek obsažených v šalvějové silici [26] 
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2.4 Třezalka tečkovaná 

Říše:  Rostliny (Plantae) 

Podříše: Cévnaté rostliny (Tracheobionta) 

Oddělení: Krytosemenné (Magnoliophyta) 

Třída:  Vyšší dvouděložné (Rosopsida) 

Řád:  Malpighiotvaré (Malphigiales) 

Čeleď:  Třezalkovité (Hypericaceae) 

Rod:  Třezalka (Hypericum) 

Druh:  Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) 

 

Třezalka tečkovaná se řadí do čeledi třezalkovitých (Hypericaceae) [70, 71]. Této rostlině 

se také přezdívá svatojánská bylina (anglicky St. John’s wort), jelikož se tradičně sbírala 

24. června na svátek sv. Jana, protože dle lidových pověstí má v tuto dobu největší účinky 

[70, 72, 73]. Původ rodového jména Hypericum pochází z řeckého pojmenování třezalky 

hyperikon, které vzniklo sloučením  řeckých slov hyper (nad) a eikon (obraz či přízrak), což 

odkazuje k lidovému používání třezalky k odhánění zlých duchů [70, 73]. 

2.4.1 Botanická charakteristika 

Třezalka tečkovaná zdomácněla a roste po celém světě, nejčastěji v oblastech s mírným až 

teplým podnebím [73, 74]. Jedná se o aromatickou víceletou bylinu, která dorůstá do výšky 

40–100 cm [29, 75, 76]. Lodyha je ve spodní části dřevnatější, větvení stonků probíhá hlavně 

v horní části rostliny [29, 77]. Listy jsou protilehlé, podlouhlé a pokryté průsvitnými 

sekrečními žlázkami, které vypadají jako malé otvory. Odtud její přívlastek perforatum. 

[72, 77, 77]. Květy (viz obr. 2.5) se skládají z 5 kališních a 5 okvětních lístků a z 50–80 

tyčinek seskupených do 3–5 svazků [71, 72]. Okvětní lístky mají žlutou až měděnou barvu, 
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okraje jsou často pokryty černými tečkami, rozdrcené květy produkují červeně zbarvený 

pigment obsahující řadu biologicky aktivních látek [29, 73, 76]. Plodem je tobolka 

s množstvím tmavě hnědých semínek [72, 77].  

  

Obr. 2.5 Třezalka tečkovaná [78] 

Rostlina se sklízí v době květu [29]. Předmětem sběru jsou květy nebo celá nať (Herba 

Hyperici) [29, 70]. Silice je vytvářena v průsvitných žlázách nebo v sekrečních kanálcích 

v listech, okvětních a kališních lístcích a pestíku [79]. Z třezalky tečkované lze získat 

esenciální olej s výtěžkem 0,02–2,20 % [77], nejběžnější výtěžek se však pohybuje v rozsahu 

0,03–0,90 % [74, 74, 77, 80]. Esenciální olej je žlutě zbarvený, uchovává se v dobře 

uzavřených nádobách, chráněný před světlem [29, 77]. Vůně třezalky je spíše slabší, 

aromatická a balzamická, chuť hořká a štiplavá [29]. 

2.4.2 Chemické složení 

Třezalka tečkovaná obsahuje několik skupin biologicky aktivních látek, mezi něž se řadí 

naftodiantrony, floroglucinoly, flavonoidy, xanthony, třísloviny, těkavé látky, oligomerní 

prokyanidiny, dále obsahuje antrachinonové deriváty, karotenoidy, aminokyseliny, MK, 

vitamin C, cholin, pektin, sacharidy a alkoholy s dlouhým řetězcem [70–72]. Procentuální 

zastoupení a konkrétní obsažené látky jednotlivých skupin jsou uvedeny v tab. 2.13. 

Tab. 2.13 Shrnutí biologicky aktivních látek obsažených v třezalce tečkované [70–73, 76] 

Skupina biologicky 

aktivních látek 

Zastoupení v čerstvé 

rostlině [%] 
Jednotliví zástupci 

naftodianthrony 0,03–3,00% 

(květy/pupeny) 

hypericin, pseudohypericin, isohypericin a 

protohypericin 

floroglucinoly 2–5% (květy/pupeny) hyperforin, adhyperforin 

fenolické kyseliny 0,1% kyselina kávová, p-kumarová a 

chlorogenová 

třísloviny 6–15% kyselina taninová 

prokyanidiny 12% (nadzemní části) 

8% (květy/pupeny) 

prokyanidin, katechin, epikatechinové 

polymery 
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flavonoidy 12% (listy) 

7% (stonky) 

2–4% (pupeny) 

flavonoly (kemferol, kvercetin), flavony 

(luteolin), glykosidy (hyperosid, rutin  a 

isokvercitrin), biflavony (biapigenin), dále 

amentoflavon, myricetin, hyperin a 

oligomerní proanthokyanidiny 

silice 0,06–1,0% 

(květy, listy) 

terpeny, alkoholy 

aminokyseliny 0,01% GABA, cystein, glutamin, leucin, lysin, 

ornithin, prolin, threonin 

xanthony 0,01 % (kořeny), 

0,0004 % 

(listy/stonky) 

kielcorin, norathyriol 

 

Koncentrace uvedených složek se však často liší mezi jednotlivými rostlinami. Ať už 

z důvodu genetických modifikací, odlišných podmínek pěstování nebo termínu sběru, roli 

hraje také příprava, zpracování a expozice vzorku světlu. I přes kolísání obsahu jednotlivých 

složek, biologicky aktivní látky tvoří zhruba 20 % třezalkového extraktu [73, 76]. 

Uvádí se, že mezi hlavní aktivní sloučeniny třezalky patří: hypericin, pseudohypericin, 

rutin, kvercetin a hyperforin [70, 72]. Hypercin (derivát anthrachinonu) se nachází v černých 

tečkách podél okvětních lístků, jedná se o vysoce fotoreaktivní barvivo zodpovědné za 

červené zbarvení oleje třezalky [70, 73]. Hyperforin je lipofilní derivát floroglucinolu, 

nestabilní v přítomnosti světla a kyslíku, pro svůj lipofilní charakter není obsažen v čaji nebo 

tinkturách [71, 73]. Hypericin vykazuje antibakteriální, antivirové a protizánětlivé účinky, 

zatímco hyperforin je hlavní součást antidepresiv; jejich vzorce jsou zobrazeny v tab. 2.14 

[72]. Dle obsahu hyperforinu a rutinu se odlišuje třezalka tečkovaná od jiných druhů třezalek 

[29]. 

Tab. 2.14 Chemické vzorce hlavních aktivních složek třezalky tečkované [26] 
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hypericin hyperforin 

 

Chloroformový extrakt třezalky tečkované byl podroben analýze za účelem stanovení 

celkových lipidů. Největší část tvořily triacylglyceroly (80,4 %), dále byly zastoupeny 

voskové estery, volné MK, mono a diacylglyceroly a steroly. SAFA tvořily 54,7 % obsahu 

MK, nenasycené pak 45,3 % (10,6 % MUFA a 34,7 % PUFA). Konkrétně se jednalo 
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o kyselinu palmitovou (29,4 %), linolenovou (21,3 %) a linolovou (12,7 %) [81]. Obdobně 

byl v chloroform-methanolovém extraktu (2:1) stanoven větší obsah nasycených než 

nenasycených MK (60,7 % SFA, 39,3 % UFA). Rozdíl se objevil v množství zastoupených 

MK: kyselina olejová (23,27 %), palmitová (17,43 %), linolová (11,21 %) a pro porovnání 

s předchozí studií obsah linolenové (0,19 %) [82]. Obsah MK se lišil také při analýze 

petroletherového extraktu, ve kterém se nejvíce vyskytovala kyselina palmitová (20,3 %), 

olejová (17,1 %), lignocerová (15,3 %), eruková (10,9 %), stearová (8,7 %) a linolová (8,0 %) 

[83]. 

Také byl stanoven obsah tokoferolů na 5 μg·g
-1

 suché hmoty, přičemž nejvíce zastoupen 

byl δ-tokoferol, dále γ- a α-tokoferol [82]. 

Bylo zjištěno, že v rostlině i v extraktech jsou obsaženy prvky: K, Mg, Mn, Pb, Zn, Co, Cr. 

Zajímavostí je, že ve vodných extraktech byl detekován obsah prvků 10–20x vyšší než 

v ethanolových extraktech [84]. 

2.4.3 Léčivé účinky 

V tradiční medicíně se třezalka aplikuje pro urychlení hojení ran, při léčbě ekzémů, 

popálenin, zažívacích obtíží a psychických poruch, zejména deprese [72, 73, 76]. Dále se 

uvádí, že se třezalka v lidové medicíně užívala také k léčbě revmatismu, hemeroidů, 

žaludečních vředů, malárie, neuralgie (= bolest nervového původu), poruch nálady a při 

uštknutí hadem [70, 72, 73]. 

Farmakologické studie prokázaly antidepresivní, antioxidační, protikřečové, analgetické, 

protizánětlivé, cytotoxické a antidiabetické účinky [72]. Nedávné výzkumy naznačují 

účinnost používání třezalky při léčbě rakoviny, zánětlivých onemocnění, bakteriálních 

a virových nákaz, také užití jako antioxidačního činidla [70–72].  

Esenciální olej se většinou nepoužívá jako samostatné léčivo, jelikož se v něm nenachází 

hlavní biologicky aktivní látky [85]. 

V rámci fytoterapie se dnes v mnoha zemích používají extrakty třezalky tečkované k léčbě 

mírných až středně těžkých depresí [70, 76, 86]. Výsledky preklinických a klinických studií 

ukazují, že extrakty z nadzemních částí třezalky mají podobný farmakologický účinek jako 

některá efektivní antidepresiva užívaná v klinické praxi, jako např. nízké dávky tricyklických 

antidepresiv (amitriptylin, imipramin, maprotilin atd.) nebo fluoxetin (působí jako selektivní 

inhibitor zpětného vychytávání serotoninu) [76, 76, 85]. Zdá se, že třezalka působí 

vícenásobným mechanizmem účinku. Byla pozorována neselektivní inhibice zpětného 

vychytávání serotoninu, norepinefrinu a dopaminu ze synaptické štěrbiny, která spojuje 

neurony, dále inaktivace enzymové aktivity monoaminoxidázy (MAO) a katechol-O-

methyltransferázy (COMT), má vliv na interleukin-6 a v neposlední řadě se váže na hlavní 

neuroinhibiční receptor – kyselinu gamma aminomáselnou (GABA A a B), jejíž pokles díky 

vazbě na ligand vede ke zmírnění deprese [70, 76, 87, 88]. Předpokládá se, že tento 

mnohonásobný efekt zajišťují dvě hlavní složky extraktu třezalky a to hypericin a hyperforin, 

s možným přispěním dalších obsažených látek (flavonoidy, floroglucinoly, naftodiantrony, 

xanthony, proanthokyanidiny, fenolické kyseliny a další fenolické sloučeniny) [70, 72, 88]. 
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Diskutovaný efekt působení lze potenciálně využít při léčbě závislosti na návykových 

látkách. Zdá se, že extrakt třezalky tečkované je užitečný k tlumení příznaků při vysazení 

nikotinu nebo ethanolu [89]. 

Extrakt třezalky umocnil protizánětlivé působení léku indometacinu a analgetický efekt 

léků pentazocinu a aspirinu. Analgetické působení je nejspíš vyvoláno inhibicí syntézy 

prostaglandinů, nelze vyloučit celkové inhibiční mechanizmy. Pseudohypericin nejvíce 

přispívá k protizánětlivému působení třezalky [72]. U myší, které byly krmeny třezalkou 

tečkovanou, bylo pozorováno snížení hladiny krevních a střevních enzymů spojených se 

zánětem tlustého střeva [70]. 

Byly prokázány protikřečové účinky lihovodného extraktu třezalky na myších [72]. 

Extrakty třezalky jsou zkoumány také pro své antimikrobiální vlastnosti. Hyperforin 

a hypericin jsou hlavní komponenty s antimikrobiálními účinky [71]. Bylo zjištěno, že 

extrakty jsou účinnější proti G+ než G– bakteriím [71], jiné zdroje dokonce uvádí, že nebyly 

pozorovány žádné inhibiční účinky proti G– bakteriím [70]. Bylo dále prokázáno, že 

alkoholové extrakty vykazují větší inhibiční účinky než vodné extrakty. Rozdíly v aktivitě 

existují i v rámci alkoholových extraktů: petroletherový působil proti G– Pseudomonas 

aeruginosa a G+ Staphylococcus oxford, Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans 

a Streptococcus sanguis, chloroformový extrakt byl účinný proti Staphylococcus oxford, 

Staphylococcus aureus a Streptococcus mutans, methanolový extrakt prokázal aktivitu proti 

G– Escherichia coli a Proteus vulgaris a G+ Staphylococcus oxford, Staphylococcus aureus 

a Streptococcus sanguis. Vodný extrakt byl účinný pouze proti Staphylococcus aureus [71]. 

Účinnost proti methicilin a penicilin rezistentním kmenům Staphylococcus aureus prokázala 

i další studie, v rámci které vykazoval hyperforin (MIC = 1,0 μg·ml
-1

) i vodný extrakt (MIC 

1,3–2,5 mg byliny·ml
-1

) výborné účinky [73]. Butanolová frakce působila proti Helicobacter 

pylori s MIC 15,6–31,2 μg·ml
-1

 [72]. Při pokusu o určení, zda má termín sběru vliv na 

mikrobiální aktivitu, bylo zjištěno, že ethanolový extrakt vyrobený z třezalky sesbírané 

v červenci nevykazoval antimikrobiální účinky, zatímco vzorky ze srpna byly antimikrobiálně 

aktivní, což ukazuje na sezónní změny v produkci fytochemikálií [71]. 

Esenciální olej i alkoholový extrakt působí fungicidně proti Microsporum gypseum, 

Trichophyton rubrum, Aspergillus flavus, Curvularia lunata a Fusarium vasiinfectum. Jiná 

studie prokázala účinky esenciálního oleje proti Aspergillus niger, nikoli však proti kvasince 

Candida albicans [71]. 

Třezalka je v současnosti studována kvůli účinnosti proti HIV virům [70]. Bylo zjištěno, že 

hypercin inaktivuje obalené viry (mají navíc lipoproteinový obal) v různých fázích jejich 

životního cyklu a omezuje schopnost fúze virů s buněčnými membránami. S ohledem na tuto 

skutečnost se jedná o potenciální možnost léčby AIDS [70, 73]. In vitro studie prokázala, že 

hypericin inhiboval virus hepatitidy B [70]. 

Esenciální olej se vyznačuje potenciálními insekticidními účinky proti Tribolium 

castaneum (červený moučný brouk) [90]. 

Byla zjištěna účinnost ethylacetátového extraktu třezalky na udržování hladiny krevní 

glukózy u zdravých myší i myší s diabetem. Byl pozorován významný pokles hladiny krevní 

glukózy a nárůst hladiny sérového inzulinu, dále nárůst obsahu glykogenu ve svalech 

a játrech, pokles aktivity glukóza-6-fosfatázy a glukoneogeneze, významné snížení hladiny 

sérových triacylglycerolů a celkového cholesterolu u myší s diabetem [72]. 
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Methanolový extrakt z květů třezalky prokázal cytotoxickou aktivitu vůči růstu lidských 

buněčných linií erytroleukémie (K562), která se projevila inhibicí růstu buněk a indukovanou 

apoptózou buněk [70, 72]. Výsledky in vitro studie ukazují, že vystavení nádorových buněk 

methanolovému extraktu třezalky tečkované společně s hypericinem ve spojení s laserovým 

ozářením vedlo k toxickým účinkům na buněčné linie rakoviny prostaty, močového měchýře 

a slinivky břišní [70, 73]. Bylo dokázáno, že hypericin aktivovaný bílým světlem a/nebo UV 

zářením vyvolal téměř celkovou apoptózu (94 %) maligních kožních T buněk a T buněk 

lymfomů [73]. 

Tradičně se třezalka užívá k hojení ran a popálenin. Výzkumy potvrdily účinnost třezalky 

v této oblasti, také lékopisy doporučují vnější aplikaci třezalky k léčbě menších ran, popálenin 

nebo kožních vředů [29]. Výsledky studie zabývající se hojením řezných ran u 24 žen, které 

prodělaly císařský řez a následně byly ošetřovány extraktem z měsíčku a třezalky, ukázaly, že 

při porovnání s referenční skupinou (placebo) bylo u pacientek pozorováno významné 

zmenšení rány. Mechanizmus působení spočívá ve zvýšení produkce kolagenu fibroblasty 

a v aktivaci fibroblastických buněk do polygonálních tvarů, což hraje roli v uzavírání 

poškozené oblasti [71, 73]. Aplikace 20% vodného extraktu třezalky na kůži morčat a králíků 

vedla ke zrychlení hojení ran, vnitřní podání 60% ethanolového extraktu suchých listů 

třezalky tečkované myším zrychlilo hojení ran tím, že zvýšilo sílu a rychlost stažení rány 

a pokrytí epitelem [29]. 

2.4.4 Nežádoucí účinky 

Léčbu zahrnující třezalku tečkovanou lze považovat obecně za bezpečnou, avšak mohou se 

výjimečně vyskytnout nepříznivé účinky při užívání i doporučených dávek (viz tab. 2.15), ať 

už samotné třezalky nebo v kombinaci s jinými léčivy [73]. Při užívání třezalky tečkované by 

se měli pacienti vyhnout nadměrné expozici slunečnímu záření jako i ošetření UV zářením, 

neboť u citlivých jedinců se může vyskytnout fotosenzibilizace [29, 91].  

Nejčastější zaznamenané nežádoucí účinky jsou zažívací obtíže, které zahrnují nevolnost, 

průjem, nechuť, dále alergická reakce, závrať, únavu, sucho v ústech, roztěkanost a bolest 

hlavy. Většina těchto účinků se objevuje pouze přechodně v mírné formě [76, 86, 88]. 

Metaanalýza zahrnující 1 757 pacientů klinických studií uvádí pouze 0,8 % pacientů, kteří 

kvůli nepříznivým účinkům třezalky tečkované ukončili testování, což je méně v porovnání 

s běžnými antidepresivy (3% výskyt) [88]. Ze studie zkoumající nepříznivé vlivy třezalky 

u 3 250 pacientů léčených s depresí vyplývá 2,4% výskyt těchto reakcí [76]. Při užívání 

preparátů obsahujících třezalku se vyskytly nepříznivé reakce u 19,8 % pacientů, zatímco při 

léčbě běžnými antidepresivy u 52,8 % pacientů [88]. Jen pro porovnání, vedlejší účinky 

běžných sedativ se vyskytují v 20–50 % a jsou často vážnějšího charakteru (arytmie srdce, 

sexuální dysfunkce, mentální anorexie atd.) [76, 92]. 

Přesto, že se fotosenzibilizace objevuje velmi zřídka, jedná se o závažné nežádoucí 

působení. Mezi symptomy indikující fototoxicitu lze zahrnout kožní erytém, vyrážku nebo 

svědění. Fototoxické reakce se mohou objevit při koncentraci hypericinu v plazmě větší než 

100 μg·l
-1

 [76, 86, 88]. Vzhledem k obavám z možné fototoxicity vůči hospodářským 

zvířatům, je třezalka v několika západních státech USA považována za škodlivý plevel [70]. 
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Byl zaznamenán jeden případ neuropatie po expozici na slunci při aplikaci terapeutické 

dávky [29, 76]. 

Existují odůvodněné obavy, že užívání třezalky v průběhu léčby konvenčními léky může 

ovlivnit terapeutickou účinnost léků. Třezalka tečkovaná má schopnost přimět střevní a jaterní 

enzymy ke zrychlenému vylučování léčiva či jeho přeměnu v inaktivní formu [29, 73, 76]. 

Také jsou diskutovány možné farmakokinetické i farmakodynamické interakce mezi třezalkou 

a některými léčivy (warfarin, cyklosporin, digoxin atd.) [88]. 

I přes nedostatek důkazů o škodlivosti, není doporučeno konzumovat třezalku tečkovanou 

v průběhu těhotenství a kojení. Rovněž by neměla být podávána malým dětem [76, 92]. 

Tab. 2.15 Doporučené denní dávkování třezalky tečkované (pokud není určeno jinak) [29, 91, 92] 

Způsob podání Doporučená (terapeutická) dávka 

obecně ústně 2–4 g suché byliny  

extrakt/tinktura 900 mg za den (odpovídá 0,2–2,7 mg hypericinu) 

při léčbě deprese 300–600 mg 1-3x denně 

čaj 1 lžička (1,5–2 g) na 250 ml vroucí vody, louhovat 5–15 min; max.  

3–6 g denně 

dávka zaznamenaného 

předávkování 

4,5 g suchého extraktu denně po dobu 2 týdnů + 15 g suchého 

extraktu bezprostředně před hospitalizací 

2.4.5 Použití 

Třezalka tečkovaná a její preparáty nalezly uplatnění zejména v medicínských aplikacích 

a farmacii, jako doplňky stravy ve formě tablet, kapslí, čajů a tinktur [73, 76]. Také se 

prodává ve formě krémů, mastí, gelů a extraktů [29, 71].  

Třezalka tečkovaná slouží i jako barvivo a ochucovadlo. Dle nařízení (ES) č. 1334/2008 

a prováděcích příloh 793/2012/ES a 872/2012/ES lze použít látky určené k aromatizaci 

potravin nebo složky potravin s aromatickými vlastnostmi vyrobené z třezalky tečkované 

pouze k aromatizaci alkoholických nápojů. Nálevy, alkoholické tinktury a extrakty třezalky se 

používají k ochucení a aromatizaci při výrobě hořkých toniků a likérů [72]. 

2.4.6 Aromaticky aktivní látky třezalky 

Chemické složení esenciálního oleje z třezalky tečkované se vyznačuje značnou 

proměnlivostí a kolísáním množství obsažených látek, což je ovlivněno především místem 

pěstování, klimatickými podmínkami, termínem sběru, dále částí rostliny, která je podrobena 

analýze, parametry sušení byliny a metodou extrahování [74, 77, 90]. 

Nelze tedy jednoznačně určit, které sloučeniny můžeme obecně považovat za hlavní složky, 

což dokazuje i tab. 2.17. Jedná se o shrnutí hlavních komponent třezalkového oleje 

pocházejícího z různých zemí. Z tab. 2.17 lze vidět, jak velký vliv na chemické složení má 

lokalita pěstování. Všechny esenciální oleje byly získány hydrodestilací nadzemních částí 

byliny (až na poslední vzorek z Íránu, který byl extrahován destilací s vodní parou) 

a analyzovány metodami GC-FID spolu s GC-MS. Lze však shrnout, že nejčastěji se ve 

větším množství vyskytují: germakren D, 2-methyloktan, β-karyofyllen, karyofyllen oxid, 

spathulenol a α-pinen [70, 72]. Navíc se nejedná pouze o zastoupení jednotlivých látek, ale 
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i o celkový obsah monoterpenů, seskviterpenů, alkanů a jejich alkoholů a kyselin, které se 

značně liší mezi vzorky z odlišných lokalit. Studie, která porovnávala obsah aromatických 

látek ve volně rostoucí vs. pěstované třezalce ze stejné lokality, ukázala, že v divoké třezalce 

bylo identifikováno o 14 látek více než v třezalce pěstované ze semínka [74].  

Bylo zjištěno, že esenciální olej vyrobený z květů třezalky pocházející z Íránu obsahuje 

více monoterpenů (60,8 %) než seskviterpenů (35,7 %), zatímco silice listů, stonků a kořenů 

je bohatší na seskviterpeny (56–65 %) než monoterpeny (12–21 %) [80]. Také bylo 

pozorováno, že jednotlivé aromatické látky a jejich koncentrace se liší v různých částech 

byliny, např. koncentrace β-karyofyllenu a karyofyllen oxidu je větší v silici z listů než 

z květů, zatímco dodekanol, spathulenol, viridiflorol a tetradekanol jsou přítomny ve větším 

množství v květech [71]. Konkrétně lze tyto rozdíly pozorovat na výsledcích studie íránských 

vzorků třezalky, v jejichž květech byly stanoveny hlavní složky α-pinen (36,0 %), β-selinen 

(10,1%), α-selinen (10,0 %) a β-pinen (15,5 %), v listech obdobně α-pinen (14,5 %), β-selinen 

(25,4 %) a α-selinen (13,5 %), ve stoncích pak germakren D (37,8 %), myristicin (8.9 %), 

terpinolen (8.3 %), β-karyofyllen (7.7 %) a δ-kadinen (6,4 %) a konečně v kořenech 

germakren D (22,2 %), β-selinen (7.4 %), β-pinen (6.5 %) a α-selinen (6,4 %) [80]. 

Germakren D je všudypřítomná složka všech vonných a ochucených materiálů. Používá se 

ke zvýšení vůně v mléčných produktech, tucích, olejích atd. [93]. 

Chemické vzorce vybraných aromatických látek třezalky tečkované jsou zobrazeny 

v tab. 2.17, případně v tab. 2.3 a tab. 2.7. 

Tab. 2.16 Chemické vzorce vybraných aromatických sloučenin nacházející se v třezalkové silici [26] 
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Tab. 2.17 Porovnání obsahu aromatických látek třezalky tečkované původem z různých lokalit rostoucích volně v přírodě (V) či pěstovaných ze semena (P) 

Původ EO Růst 
∑ id. 

látek 

mono- 

terpeny 

seskvi- 

terpeny 
Hlavní složky 

Řecko [74] 

P 54 12,3 % 52,4 % 

germakren D (18,9 %), 2-methyloktan (17,8 %), β-karyofyllen (10,3 %), T-muurolol  

(5,6 %), α-pinen (5,2 %), bicyklogermakren (4,1 %), nonadekan (3,8 %), trans-β-ocimen 

(3,5 %), karyofyllen oxid (2,7 %) 

V 69 24,1 % 55,4 % 

germakren D (22,8 %), 2-methyloktan (10,8 %), α-pinen (10,1 %), β-karyofyllen  

(6,6 %), β-pinen (5,4 %), bicyklogermakren (4,8 %), trans-β-ocimen (3,6 %), T-muurolol 

(2,6 %), α-kadinol (2,6 %), trans-β-farnesen (2,1 %) 

Kosovo [77] 

5 vzorků 
V 67 

18,2– 

48,2 % 

24,9– 

63,5 % 

2-methyloktan (1,1–15,5 %), α-pinen (3,7–36,5 %), β-karyofyllen (1,2–12,4 %), 

karyofyllen oxid (3,3–17,7 %), tetradekanol (3,6–10,4 %) 

Írán [79] 

10 vzorků 
V 46 

6,4– 

39,1 % 

9,5– 

54,9 % 

2,6-dimethylheptan (6,25–36,07 %), α-pinen (5,56–26,03 %), nonan (1,8–11,0 %),  

β-karyofyllen (0-12,2 %), δ-kadinen (0–22,58 %), γ-kadinen (0–16,9 %) 

Estonsko 

[84] 

3 vzorky 

P 102 
7,0– 

21,0 % 

39,8– 

84,2 % 

2-methyloktan (0,8–11,3 %), α-pinen (3,1–14,3 %), β-pinen (1,2–6,8 %), β-karyofyllen 

(1,8–19,2%), γ-muurolen (0,3–8,7 %), germakren D (2,0–13,7 %), δ-kadinen (1,6–5,4 %), 

spathulenol (2,9–4,7 %), karyofyllen oxid (2,5–4,1 %), α-kadinol (0,9–5,0%) 

Indie [93] P 40 – – 

germakren D (22,1 %), β-karyofyllen (11,3 %), α-pinen (8,6 %), α-kadinol (4,4 %),  

β-pinen (3,8 %), 2-methyloktan (3,7 %), terpinen-4-ol (3,3 %), karyofyllen oxid (3,3 %), α-

muurolol (2,9 %), spathulenol (2,8 %) 

Sardinie [94] V 50 29,4 % 41,4 % 
2-methyloktan (21,1 %), germakren D (17,6 %), α-pinen (15,8 %), β-karyofyllen (6,0 %), 

trans-β-ocimen (5,5 %), nonan (4,1 %), β-pinen (3,4 %), bicyklogermakren (3,3 %) 

Litva [95]  

10 vzorků 
V 95 

1,1– 

9,1 % 

28,1– 

45,6 % 

karyofyllen oxid (5,4–18,7 %), spathulenol (1,2–12,2 %), kys. hexadekanová  

(0,2–12,9 %), leden oxid II (0–8,9 %), humulen epoxid II (0–7,9 %), tetradekanol  

(0,6–7,9 %), kys. tetradekanová (0,3–5,4 %) heptadekan (0,3–5,3 %), α-muurulol  

(0–5,2 %), kys. hexanová (0–5,1 %), kadalen (0,4–4,3 %), linalool (0–4,1 %) 

Srbsko [85] V 44 – – 
β-karyofyllen (14,2 %), 2-methyloktan (13,1 %), 2-methyldekan (7,9 %), spathulenol (4,5 

%), 2-methyldodekan (4,5 %), humulen epoxid (4,2 %), tetradekanol (4,1 %) 

Írán [90] V 14 – – 
dekan (59,6 %), dodekan (12,9 %), ethylcyklohexan (6,8 %), 5-methylnonan (4,7 %),  

3-methylnonan (4,3 %), tetradekan (3,8 %) 
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2.5 Yzop lékařský 

Říše:  Rostliny (Plantae) 

Podříše: Cévnaté rostliny (Tracheobionta) 

Oddělení: Krytosemenné (Magnoliophyta) 

Třída:  Vyšší dvouděložné (Rosopsida) 

Řád:  Hluchavkotvaré (Lamiales) 

Čeleď:  Hluchavkovité (Lamiaceae) 

Rod:  Yzop (Hyssopus) 

Druh:  Yzop lékařský (Hyssopus officinalis) 

 

Yzop lékařský se řadí do čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae) [7, 96]. Řecké slovo 

hyssopos je pravděpodobně odvozeno od hebrejského slova ezob, neboli svatá bylina, protože 

byl používán k očišťování chrámů a malomocných [7]. 

2.5.1 Botanická charakteristika 

Yzop lékařský se dnes pěstuje po celém světě, původně rostl v rozsáhlé oblasti od 

Středozemního moře až po Asii [7, 96]. Yzop je aromatický neopadavý víceletý polokeř, 

který dorůstá do výšky 20–75 cm, ale může dosahovat až 1 m [7, 56, 96]. Jedná se 

o suchomilnou rostlinu, které se daří i ve vysokých nadmořských výškách [97, 98]. Bylinné 

stonky jsou hojně rozvětvené a mohou ve spodní části dřevnatět [56, 99]. Listy mají tmavě 

zelenou barvu, jsou tuhé, protáhle kopinaté se silně aromatickými žlázkami obsahujícími silici 

[7, 99]. Květy vytvářejí na horní části stonků vzpřímený terminální hrozen dlouhý 20–25 cm, 

který lze vidět na obr. 2.6 [56, 96]. Květy mají nejčastěji modrou až fialovou barvu, zřídka 

i růžovou až bělavou [56, 99]. Plod je složen ze 4 hnědočerných tvrdek [99].  

 

 

Obr. 2.6 Yzop lékařský [100] 

Předmětem sběru je kvetoucí nať (Herba hyssopi) [99, 101]. Největší produkce silice je 

v květech a listech, ale značná část i ve stoncích [102, 103]. Výnos čerstvé byliny je přibližně 

8–16 t·ha
-1

, sesychací poměr pak 3,8–4,2:1, což odpovídá 2–4 tunám sušeného yzopu [56]. 

Výtěžek esenciálního oleje se pohybuje v rozmezí 0,34–1,40 % [104], nejčastěji okolo 1 % 

[7, 99], byl však zaznamenám i 2,04% výtěžek [105], což bylo nejspíše způsobeno 

optimálními podmínkami růstu a pečlivým ošetřováním. Vliv na výtěžnost má také fáze růstu 
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a kvetení, ve které se rostlina nachází při sběru. Některé studie uvádějí největší výtěžky při 

vrcholu fáze kvetení [98, 99], jiné při sběru yzopu až po odkvětu [104]. Získaný esenciální 

olej je bezbarvý s příjemnou nasládlou a kafrovou vůní [7, 106] a je příčinou biologické 

aktivity yzopu lékařského [98, 102]. 

Yzop má nahořklou a silně kořeněnou chuť [96, 102] a příjemnou pronikavou vůni se 

sladkým, kafrovým až mátovým nádechem [7, 102]. 

2.5.2 Chemické složení 

Yzop lékařský je bohatý na flavonoidy, fenolické kyseliny, těkavé látky, diterpenové 

laktony (marrubiin), dále obsahuje významné množství tříslovin s antioxidační aktivitou, 

organické kyseliny, řadu minerálů a stopy pryskyřice [7, 99, 104]. 

Celkový obsah polyfenolů byl stanoven na 214,5 mg na 100 g yzopu a dále 176,0 mg 

flavonoidů na 100 g byliny [7]. Z flavonoidů jsou v yzopu obsaženy apigenin, kvercetin, 

diosmin, luteolin a jejich glykosidy, z fenolových kyselin pak kyselina ferulová, gallová, 

gentisová, chlorogenová, kávová, p-hydroxybenzoová, p-kumarová, protokatechová, 

rosmarinová, syringová a vanillová [96, 107, 108]. Hlavní flavon diosmin se vyskytuje 

v listech a kališních lístcích v 40,5–50,0% zastoupení. Bylo zjištěno, že kyselina gallová byla 

nejvíce aktivní složkou yzopu při vychytávání volných radikálů, zatímco kyselina kávová 

měla největší redukční sílu [96]. 

Porovnáním výsledků s frekvencemi referenčních monosacharidů metodou FTIR 

(Infračervená spektrometrie s Furierovou transformací) bylo prokázáno, že v usušených 

vzorcích yzopu lékařského se nachází xylóza, mannóza, glukóza, kyselina galakturonová 

a alginová [109]. 

Yzop lékařský obsahuje 5–9 % lipidů. Obsah SAFA v yzopu byl stanoven na 45,44 % 

a tedy více než 39,54% zastoupení MUFA a 15,02 % PUFA. Poměr ω-3/ω-6 MK byl v yzopu 

stanoven na 0,02 %. Nejvíce zastoupená byla kyselina olejová (35,61 %), dále kyselina 

stearová (27,99 %), palmitová (12,48 %) a linolová (11,20 %) [110]; zatímco výsledky jiné 

studie stanovily následující obsah MK: 15,60 % kyseliny palmitové, 10,73 % stearové, 

63,98 % linolenové a 2,64 % arachidonové [96]. 

Yzop obsahuje okolo 5,73 mg·kg
-1

 Fe, 0,34 mg·kg
-1

 Cu, 0,58 mg·kg
-1

 Zn a 0,64 mg·kg
-1

 

Mn [105]. Tyto nízké hodnoty umožňují použití v medicíně. 

2.5.3 Léčivé účinky 

Yzop lékařský se v lidové medicíně užíval ke zmírnění zažívacích obtíží (nadýmání, kolika 

atd.) jako žaludeční tonikum, k léčbě infekcí dýchacích cest (kašel, bronchitida, rýma), kde 

působí příznivě na vykašlávání a tiší kašel, také zabraňuje nadměrnému pocení nebo se 

využívá k léčbě močových cest [2, 56, 108, 111]. Jiné zdroje uvádějí příznivý vliv na hojení 

ran a otoků, užívání k výplachům očí nebo dokonce k léčbě žloutenky [7, 104]. Yzopový čaj 

je účinný proti nervovým poruchám, bolestem zubů, k léčbě bolestí břicha, používá se jako 

kloktadlo, zmírňuje kašel a má protikřečové účinky [2, 97, 102].  

Bylo prokázáno, že yzopový esenciální olej vykazuje antibakteriální aktivitu proti G+ a G– 

bakteriím, dále má antimykotické, antivirové, antioxidační, antiseptické, sedativní, 

cytotoxické a insekticidní účinky a účinně uvolňuje svalstvo [96, 112, 113]. 
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Z výsledku několika metod hodnocení antioxidační aktivity vyplývá, že yzopový extrakt 

vykazuje mnohem menší antioxidační aktivitu ve srovnání s tymiánovým, šalvějovým 

a rozmarýnovým extraktem [96]. Celkový obsah antioxidantů v yzopu lékařském byl 

stanoven na 30–49,8 mmol na100 g [7]. Fenolické látky se podílejí na vychytávání volných 

radikálů, čímž přispívají k antioxidačnímu působení yzopu, jsou dobrými elektronovými 

a vodíkovými donory, díky čemuž jsou schopny ukončovat radikálové řetězové reakce 

a převádět reaktivní spécie na stabilní produkty [97]. Aktivní antioxidační složky yzopu jsou 

diosmin, kyselina rosmarinová, β-pinen, apigenin a luteolin a lze je izolovat z alkoholového 

extraktu [7]. Yzopový extrakt vykazoval dobré působení při vychytávání DPPH (stabilní 

radikál 1,1-difenyl-2-pikryl-hydrazyl), oxidu dusnatého, peroxidu vodíku, při snižování 

schopnosti chelatace kovů a také dobrou antihemolytickou aktivitu v porovnání se standardy 

(vitamin C, BHA, kvercetin) [97]. 

Yzopový olej se vyznačuje obecnou bakteriostatickou aktivitou proti G+ a G– bakteriím 

[63]. Byla zaznamenána MIC při 41,2 % [96]. Esenciální olej bohatý na isopinokamfon 

(52,3 %) vykazoval silné antimikrobiální účinky (aplikace 5 a 10 μl EO) vůči Staphylococcus 

pyogenes, Staphylococcus aureus, Candida albicans, Escherichia coli, ne však proti 

Pseudomonas aeruginosa. [96, 113]. Dále byla pozorována antibakteriální aktivita 

methanolového extraktu yzopu proti Bacillus subtilis a Pseudomonas aeruginosa, které 

vykazují rezistenci vůči antibiotiku chloramfenikolu [2]. Antimikrobiální aktivita je 

připisována přítomnosti pinokamfonu, isopinokamfonu, β-pinenu, také 1,8-cineolu a linaloolu 

[7, 102]. Potvrzením antibakteriální aktivity je i existence patentu na produkt (KR 

2005073080 13.7.2015), který působí proti akné a vykazuje skvělé antibakteriální účinky 

proti Propionibacterium acnes. Jedna ze složek produktu je esenciální olej z yzopu 

lékařského. Kromě toho jiný patent na produkt (JP 2004262861 24.9.2014) působí proti 

vráskám a jako pleťový kondicionér s obsahem 0,01 % yzopu [96]. 

Yzopový esenciální olej vykazuje aktivitu proti fukunazol senzitivním a rezistentním kmenům 

Candida spp. [114]. In vitro studie prokázala silnou inhibici kvasinek včetně kmenů Candida 

albicans, Candida krusei a Candida tropicalis s MIC = 0,6–1,2 % [96]. Inhibice je způsobena 

synergickým působením jednotlivých složek (isopinokamfon, pinokamfon, limonen, α-pinen, 

β-pinen atd.). Mechanizmus účinku nejspíše spočívá ve zvýšení permeability membrány 

kvasinek a narušení membránového transportu působením na membránovou ATPázu [114]. 

Byly prokázány inhibiční a fungicidní účinky proti 13 kmenům fytopatogenních plísní 

včetně Rhyzoctonia solani (MIC = 400 μg·ml
-1

), Botrytis cinerea (MIC = 600 μg·ml
-1

), 

Fusarium culmorum (MIC = 1 500 μg·ml
-1

) atd. [98, 98]. Aplikace 0,4% esenciálního oleje 

z yzopu lékařského způsobila úplnou inhibici růstu plísní Pyrenophora avenae, Pyricularia 

oryzae a Aspergillus fumigatus [98].  

Esenciální olej působí virucidně proti acyklovir sensitivním kmenům KOS a acyklovir 

rezistentnímu viru HSV-1 [7]. Extrakt ze suchých listů yzopu zbavený tříslovin byl zkoumán 

pro svou účinnost proti replikaci HIV viru. Bylo zjištěno, že extrakt vykazoval silnou anti-

HIV aktivitu [98, 98]. Polysacharid (MAR-10) izolovaný z vodného extraktu yzopu, který 

vykazoval aktivitu proti HIV-1, by mohl být užitečný při léčbě pacientů s HIV-1 infekcí 

[7, 104]. Antivirová aktivita je přisuzována dále přítomnosti kyseliny kávové a tříslovin 

[7, 102]. 
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Výsledky studií naznačují, že yzopový extrakt by mohl být užitečným doplňkem stravy na 

inhibici postprandiální (= objevující se po jídle) hyperglykémii, díky inhibici α-glukosidázy 

[7, 96]. To také potvrzuje patent produktu (JP 2004256467 2003), v němž jsou obsaženy 

deriváty yzopu s cílem inhibovat α-glukosidázu [96]. 

Studie na zvířatech ukázala, že yzop lékařský působí jako myorelaxans (snižuje svalové 

napětí). Vliv na myorelaxační aktivitu nemá jen lipofilní charakter esenciálního oleje a jeho 

komponent, ale také samotná struktura látek – isopinokamfon má uvolňující účinky na 

intestinální svalstvo, zatímco β-pinen a limonen jsou inaktivní. Mechanizmus účinku nejspíše 

spočívá v interakci yzopového oleje s plazmatickou membránou a následným střídáním 

iontových kanálů [96]. 

Yzop lékařský pravděpodobně reguluje diferenciaci T-lymfocytů Th1, Th2 a Th17 na 

transkripční úrovni, což hraje roli při protizánětlivém působení yzopu [7]. 

Yzop stimuluje sekreci žaludečních šťáv, čímž zlepšuje trávení a absorpci látek [103]. Dále 

bylo zjištěno, že inhalace yzopového aroma má sedativní účinky [96]. 

2.5.4 Nežádoucí účinky 

Při užívání vysokých dávek yzopu lékařského (doporučené dávkování uvedeno v tab. 2.18) 

může dojít k intoxikaci díky vyššímu obsahu terpenových ketonů (pinokamfon 

a isopinokamfon), které působí přímo na centrální nervový systém [5, 115, 116]. Intoxikace 

se může projevovat formou křečí nebo záchvatů [5, 98]. Další zaznamenané nepříznivé 

účinky jsou nevolnost, průjem, závrať, tlak na hrudi nebo poruchy centrální nervové soustavy 

[5]. Vnitřní užívání yzopu lékařského a jeho preparátů je omezeno možným vznikem 

podráždění sliznice [98]. Je výrazně doporučováno yzopový olej neužívat orálně [115]. Kvůli 

neurotoxicitě se také nedoporučuje aplikovat yzopový olej obsahující thujony a pinokamfon 

v aromaterapii [115]. 

Zvláště těhotné ženy a lidé trpící epilepsií by se měli konzumaci yzopu vyhýbat [5]. Jsou 

zaznamenány 3 případy otravy, což mělo za následek tonicko-klonické záchvaty (= náhlá 

porucha vědomí s pádem a tonickou kontrakcí svalstva končetin, žvýkacího svalstva, 

hrudníku i bránice). U dospělých bylo aplikováno 10 a 30 kapek esenciálního oleje, u 6 letého 

dítěte 2–3 kapky po několik dní [117]. LD50 esenciálního oleje z yzopu lékařského byla 

stanovena na 191,66 mg·ml
-1

 [96]. 

Tab. 2.18 Doporučené denní dávkování yzopu lékařského pro dospělé [118] 

Způsob podání Doporučené dávkování 

nálev 2–4 g suchých bylin 3x denně (nepřesáhnout 4 g na jednu dávku) 

extrakt 2–4 g suchého ekvivalentu 3x denně (1:1 25% ethanolu), odpovídá 30–60 

kapkám ≈ 1,85–3,70 ml 

tinktura 2–4 g suchého ekvivalentu 3x denně (1:5 45% ethanolu), odpovídá 2–4 ml 

2.5.5 Použití 

Yzop lékařský se používá jako kulinářská nebo léčivá rostlina [104]. V parfumérském, 

potravinářském a kosmetickém průmyslu se aplikuje na dodání flavouru potravinám 

a kosmetickým výrobkům, ve farmaceutické oblasti do antiseptických preparátů [98, 111]. 
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Esenciální olej a extrakt yzopu se používají k aromatizaci a/nebo ochucení alkoholických 

likérů, čajů a toniků, také masných výrobků, omáček a pochutin [102, 111, 112]. I přes 

nahořklou chuť se využívá k dodání mátového flavouru [96, 108]. Listy yzopu se používají 

jako aromatické koření [112]. Yzop lze bez obav používat k aromatizaci čajových směsí do 

5% koncentrace [117]. Z kosmetických výrobků se aplikuje například do mýdel a parfémů 

[7, 111]. 

Byl studován vliv přídavku yzopového oleje (aplikována 0,02% max. senzoricky přijatelná 

koncentrace) na prodloužení trvanlivosti mletého hovězího masa. Bylo zjištěno, že yzop 

zabraňuje rozvoji nežádoucích senzorických změn (prodloužení přijatelnosti až o 3 dny) 

a inhibuje růst Enterobacteriaceae (až o 1–2 log cykly ve srovnání s kontrolním vzorkem). 

Vliv na rozvoj mléčných bakterií byl minimální. Tento přídavek se také významně nedotkl 

proteázové aktivity, nitrosaminů, poměru barviv masa a hladiny pH. Z toho plyne omezený 

přínos přídavku yzopového esenciálního oleje na vakuově balené mleté hovězí maso [119]. 

2.5.6 Aromaticky aktivní látky yzopu 

Sekundární metabolity jsou náchylné ke kvalitativnímu a kvantitativnímu kolísání 

v závislosti na mnoha faktorech. Existují názory, že produkce sekundárních metabolitů je 

stimulována stresovým prostředím (teplota, vlhkost, nedostatek slunečního svitu) [105]. Mezi 

faktory, které mají vliv na obsah aromatických látek v esenciálním oleji yzopu lékařského, se 

řadí volba odrůdy yzopu (ssp. aristatus, montanus, angustifolius, canescens atd.), lokalita 

a klimatické podmínky pěstování, stáří při sklizni, fáze vývoje, ve kterém se rostlina nachází 

při sběru, termín sklizně, extrakční metoda nebo příměs cizích rostlin [96, 104, 116]. To 

dokazují i údaje uvedené v tab. 2.19. 

Tab. 2.19 Porovnání procentuálního zastoupení hlavních složek esenciálních olejů z yzopu lékařského, 

které pocházejí z různých lokalit.(EO získán ve většině případů hydrodestilací a analyzován GC-MS) 

Původ EO ∑ látek Hlavní složky 

Bulharsko 

[114] 2 vzorky 
75 

isopinokamfon (48,98–50,77 %), β-pinen (13,38–13,54 %), 

pinokamfon (5,78–5,94 %), β-fellandren (4,44–5,17 %) 

Indie [111] 57 
pinokarvon (32,14 %), isopinokamfon (30,70 %) β-pinen 

(15,25 %), 1,8-cineol (6,36 %) 

Írán [102] 39 
isopinokamfon (35,50 %), β-pinen (20,50 %), β-fellandren 

(8,58 %), pinokarvon (5,20 %) 

Itálie [63] – pinokamphon (32,15 %), kamphor (23,26 %), β-pinen (12,39 %) 

Itálie [98] 

100 m. n. m. 
20 

pinokamphon (34,0 %), β-pinen (10,5 %), α-fellandren (7,4 %), 

germakren D (5,1 %) 

Itálie [98] 

1 000 m. n. m. 
20 

isopinokamfon (29,0 %), pinokamfon (18,5 %), α-fellandren 

(9,6 %), β-pinen (10,8 %), linalool (7,9 %), kafr (5,3 %) 

Itálie [120] – 
isopinokamfon (29,10  %), β-pinen (18,20 %), pinokamfon 

(11,12 %) 

Polsko [101] – 
isopinokamfon (33,52–37,13 %), pinokamfon  

(23,43–28,67 %), β-pinen (7,89–8,12 %), elemon (5,86–8,95 %) 
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Polsko [119] 20 
isopinokamfon (47,83 %), β-pinen (15,21 %), pinokamfon 

(14,65 %) 

Srbsko [108] 30 
1,8-cineol (36,43 %), β-pinen (19,55 %), isopinokamfon 

(15,32 %) a pinokamfon (6,39 %) 

Španělsko 

[115] 5 vzorků 
17 

isopinokamfon (19,36–20,62 %), β-pinen (19,25–20,33 %), 

pinokamfon (16,87–17,62 %) 

Španělsko 

[121] 
– 

1,8-cineol (53,0 %), β-pinen (12,0 %), pinokamfon (6,0 %) 

Turecko [104] 29 
isopinokamfon (47,90–51,40 %), β-pinen (9,53–12,94 %),  

4-karvomenthenol (8,21–8,55 %), γ-terpinen (3,17–5,04 %),  

Turecko [113] 34 
isopinokamfon (57,27 %), β-pinen (7,23 %), (-)-terpinen-4-ol 

(7,13 %), pinokarvon (6,49 %) 

 

V esenciálním oleji je v největším množství zastoupena skupina oxidovaných monoterpenů 

v rozsahu 47,0–74,2 %, dále yzop obsahuje 20,8–36,9 % monoterpenových uhlovodíků, 

v minoritním množství jsou obsaženy seskviterpenové uhlovodíky (0,2–13,6 %) a oxidované 

seskviterpeny (0,1–6,5 %) [102, 111, 120]. 

Z tab. 2.19 vyplývá, že mezi hlavní složky yzopového oleje patří isopinokamfon, 

pinokamfon, β-pinen, 1,8-cineol, pinokarvon, β-fellandren a kafr. V menším množství se 

v silici vyskytují terpinen-4-ol, germakren D, methyleugenol, limonen, karvakrol, p-cymen 

a myrtenal [107, 107, 111, 113]. 

Satndard ISO 9841:2007 stanovuje 13 látek obsažených v yzopovém esenciálním oleji 

a jejich procentuální zastoupení (viz tab. 2.20) za účelem ověření jeho kvality. 

Tab. 2.20 Limity obsahu aromatických látek esenciálního oleje yzopu lékařského stanovené 

standardem ISO 9841:2007 [116] 

Látka Zastoupení v EO [%] 

α-pinen 0,4–1,5 

sabinen 1,0–3,5 

β-pinen 7,0–20,0 

limonen 0,6–4,0 

pinokamfon 8,0–25,0 

isopinokamfon 25,0–45,0 

myrtenyl methyl ether 0,9–3,0 

β-bourbonen 0,8–2,6 

β-karyofyllen 1,0–3,0 

allo-aromadendren 1,0–3,0 

germakren D 1,2–4,5 

elemon 0,2–2,5 

spathulenol 0,1–1,5 

 

Bylo zaznamenáno, že se mění také obsah i procentuální zastoupení aromatických látek 

v průběhu jednotlivých fází růstu a květu. Například obsah β-pinenu klesl mezi růstovou fází 
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a vrcholem kvetení z 13,9 % na 3,7 %; stejně tak pinokamfonu z 34,0 % na 13,0 %, zatímco 

byl zaznamenán vzrůst obsahu isopinokamfonu z 27,5 % na 65,4 % [103]. Jiný výzkum 

studoval změny v obsahu aromatických látek od fáze před kvetením (před), přes vrchol 

kvetení (vrchol) až po odkvět (po). Bylo zjištěno následující kolísání obsahu hlavních složek: 

β-pinenu 15,10 % (před), 4,00 % (vrchol) a 9,67 % (po) a isokamfonu 53,87 % (před), 

56,68 % (vrchol) a 53,54 % (po) [104].  

Přehled chemických vzorců aromatických látek yzopu lékařského je zobrazen v tab. 2.21, 

vzorce lze případně najít také v tab. 2.3, tab. 2.7 a tab. 2.16. 

Tab. 2.21 Chemické vzorce vybraných aromatických látek obsažených v yzopové silici [26, 27] 

O CH3

CH3

CH3

H

H

 

O

CH3

CH3

CH3

 

O

CH3

CH3

CH2  

CH3CH3

CH2

 
isopinokamfon pinokamfon pinokarvon β-fellandren 

CH3

CH2

CH3

CH3

H

H

H

 

CH2

CH3 CH3 

O

CH3

CH3

CH3  

CH3
CH3

CH3

CH2

 

β-bourbonen sabinen myrtenyl methyl ether allo-aromadendren 

 

2.6 Potenciálně alergenní vonné (aromaticky aktivní) látky 

Problematika alegenů je v současné době velmi aktuální, počet osob alergických na různé 

podněty je velmi vysoký a stále se zvyšuje. Látek, které mohou vyvolávat negativní účinky 

(tzv. alergenů, a to prokázaných i potenciálních), existuje celé spektrum, co se týče např. 

složení, výskytu a mechanismu působení. I některé AAL mohou mít negativní účinek na 

citlivé jedince dokonce už ve velmi nízkých koncentracích. Bylo publikováno, že alergie na 

vonné látky se vyskytuje u 1–4,2 % populace vyspělého světa [122]. 

V dnešní době se používá okolo 2 800 aromatických substancí, z nichž je zhruba 100 

významných haptenů (= nekopletní antigen, který po spojení s látkou o vyšší molekulové 

hmotnosti, např. bílkovinou, dokáže vyvolat imunitní odpověď) [123]. Mechanismus 

podráždění kůže spočívá ve schopnosti aromatické látky proniknout rohovou vrstvou 

a kovalentně se navázat na makromolekuly v kůži. Proto musí mít vonná látka elektrofilní 

strukturu, aby mohla interagovat s makromolekulou a spustit tak imunitní reakci [122]. 

Kontaktní alergie na vonné látky je nejběžnější příčina kontaktní dermatitidy způsobené 

kosmetickými výrobky. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 

o kosmetických přípravcích v příloze 3 uvádí seznam 26 potenciálních vonných alergenů, 
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které musí být vyznačeny v seznamu přísad kosmetických výrobků v případě, že jejich 

koncentrace překračuje 0,001 % (10 mg·kg
-1

) v přípravcích, které se neoplachují (leave-on) 

a 0,01 % (100 mg·kg
-1

) v přípravcích, které se oplachují (rinse-off). [124, 125] Z uvedeného 

seznamu je 24 chemicky definovaných látek a 2 mechové extrakty, uvedené v tab. 2.22. 

Příloha 2 uvedeného nařízení shrnuje chemikálie (včetně vonných), které je zakázáno přidávat 

do kosmetických výrobků. Ostatní AAL  není potřeba v seznamu jednotlivě uvádět a lze je 

zahrnout pod pojmy parfume či aroma [124]. 

 

Tab. 2.22 Seznam potenciálních vonných alergenů (název dle INCI, číslo dle CAS) [26, 124] 

O

CH3

 

CH3

OH  
Amyl cinnamal 

122-40-7 

Amylcinnamyl alcohol 

101-85-9 
OH

O

CH3  

OH

 

Anise alkohol 

105-13-5 

Benzyl alkohol 

100-51-6 
O

O

 

O

O

 

Benzyl benzoát 

120-51-4 

Benzyl cinnamát 

103-41-3 

OH

O

O

 

O O

 

Benzyl salicylát 

118-58-1 

Kumarin 

91-64-5 

O

 
OH

 
Cinnamal 

104-55-2 

Cinnamyl alkohol 

104-54-1 
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CH3

CH3

CH3

O

 

OH

CH3

CH3

CH3

 

Citral 

5392-40-5 

Citronellol 

106-22-9/26489-01-0 

CH3

O CH2

OH

 CH3

O CH3

OH

 
Eugenol 

97-53-0 

Isoeugenol 

97-54-1 

CH3

CH3 CH3 CH3

OH

 OH

CH3

CH3

CH3

 
Farnesol 

4602-84-0 

Geraniol 

106-24-1 

CH3

O

 

O

CH3
CH3

CH3CH3
CH3

 

Hexyl cinnamal 

101-86-0 

α-isomethyl ionone 

127-51-5 

CH3

CH3 CH3 O
OH

 

O

CH3

CH3

CH3

CH3

 
Hydroxycitronellal 

107-75-5 

Butylphenyl methylpropional 

80-54-6 

CH2

CH3

CH3

 

CH2
CH3

CH3OH

CH3

 
Limonen 

5989-27-5 

Linalool 

78-70-6 

CH3

OH

OCH3
 

O

O

CH3

CH3

 
Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene 

carboxaldehyde 

51414-25-6/31906-04-4 

Methyl-2-oktynoate 

111-12-6 
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Na rozdíl od kosmetických výrobků chybí pro potraviny ucelený legislativní předpis 

týkající se aromatických alergenních aditiv. Existuje nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1334/2008 o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin 

vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu, které však 

nezahrnuje regulaci přídavku alergenních AAL do potravin. Nicméně v příloze 3 určuje, které 

látky nesmí být přidávány do potravin jako takové, vzhledem k jejich možným toxickým 

účinkům (z výše diskutovaných jsou to α- a β-thujon, pulegon, menthofuran nebo hypericin). 

Dále je v příloze 4 tohoto nařízení stanoveno, že třezalka tečkovaná, případně aromata z ní 

vyrobená, lze použít pouze k aromatizaci alkoholických nápojů [126]. 

Jak vyplývá z poznatků shrnutých v předchozích kapitolách, extrakty a esenciální oleje 

z různých bylin se velmi často používají pro aromatizaci širokého spektra různých typů 

potravin a pochutin. Není proto od věci věnovat se podrobněji obsahu příp. přítomných 

alergenních AAL. 

2.6.1 Charakterizace vybraných vonných alergenů přítomných v léčivých rostlinách 

Níže jsou blíže popsány vonné alergenní látky identifikované ve vzorcích bylin v rámci této 

práce. 

 

Benzylalkohol 

Benzylalkohol je bezbarvá až světle žlutá olejovitá kapalina [27, 123]. Vyznačuje se 

nasládlou mandlově-ovocnou vůní [123], nicméně při olfaktometrickém stanovení (GC-O) 

byla vůně popsána jako nasládle květinová [127, 128]. Benzylalkohol se přidává do výrobků 

farmaceutického a kosmetického průmyslu k aromatizaci, jako rozpouštědlo a/nebo 

konzervační činidlo [27, 123]. V potravinářském průmyslu je známý jako aditivní látka E1519 

zvýrazňující chuť a vůni, používá se jako přísada do aromat pro likéry, aromatizovaná vína a 

další alkoholické nápoje, také do cukrovinek, čokolád či jemného pečiva [129]. Pro svou vůni 

se přidává do aromat zejména peckovitého ovoce, zvláště višní [123]. Nežádoucími projevy 

může být dráždění očí, pokožky či sliznice, při vyšších konzumovaných dávkách mohou 

nastat střevní potíže [27, 123]. WHO určila přijatelnou denní dávku (ADI) na 0–5 mg·kg
-1

 

[27, 130]. Dále byla stanovena LD50 – střední smrtná dávka (orálně, potkan) na 1,23 g·kg
-1

 

[27]. 

 

β-Citronellol 

β-Citronellol je bezbarvá až světle žlutá olejovitá kapalina [27, 123]. Aroma je popisováno 

jako svěží květinové s nádechem růže [27], které je připisováno (S)-(–)- β-citronellolu [131] 

nebo také jako nasládlá vůně květů a růže s jemnou nuancí citrusů [123], právě citrusové tóny 

jsou typické pro jeho isomer (R)-(+)- β-citronellol [131]. Pomocí olfaktometrického detektoru 

byla určena vůně β-citronellolu jako květinová [127] a také dřevitá s nádechem růže [132].   

β-Citronellol se pro svou příjemnou vůni používá v parfumérském průmyslu [123, 133]. Od 

roku 2005 je klasifikován jako syntetický feromon a je součástí repelentů, insekticidů 

a pesticidů [123, 133]. Může způsobit kontaktní přecitlivělost [123] a také dráždit oči nebo 

dýchací orgány [27]. Jeho použití v potravinách je považováno za bezpečné (GRAS) [133]. 

V potravinářském průmyslu se používá k ochucování nápojů [123], (R)-(+)-β-citronellol se 
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vyznačuje hořkou chutí, zatímco (S)-(–)-α-citronellol neboli rhodinol má sladkou broskvovou 

chuť [27]. ADI β-citronellolu byla stanovena na 0,5 mg·kg
-1

 tělesné hmotnosti [133], zatímco 

nejvyšší dávka, při které ještě nebyl pozorován škodlivý účinek (NOAEL), byla stanovena na 

50 mg·kg
-1

 tělesné hmotnosti na den [134]. Byla zjištěna LD50 (orálně, myš) 4 g·kg
-1

 [27]. 

 

Eugenol 

Eugenol je bezbarvá až světle žlutá olejovitá kapalina, která hnědne na vzduchu a světle 

[27, 123]. Jedná se o standardizovaný chemický alergen, mechanismus působení spočívá ve 

zvýšení produkce histaminu a buněčně zprostředkované imunitě [27]. Studie zhodnotila jeho 

senzibilizující účinek na pokožku jako slabý [127]. Eugenol se vyznačuje příjemnou 

kořeněnou hřebíčkovou vůní [27, 44] a mírně pálivou chutí [44]. Používá se v parfumérském, 

kosmetickém i farmaceutickém průmyslu jako aromatizační, antiseptické a anestetické činidlo 

[27]. JECFA (The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives) určila ADI 

v rozmezí 0–2,5 mg·kg
-1

 tělesné váhy [130]. Byla stanovena LD50 (orálně, krysa) na 

2,68 g·kg
-1

 [27]. 

 

Geraniol 

Geraniol je bezbarvá až světle žlutá olejovitá kapalina [27]. Jedná se o standardizovaný 

chemický alergen [27], může způsobovat kontaktní přecitlivělost [123], byly zaznamenány 

případy alergických dermatitid [135]. Geraniol není elektrofil a neměl by tedy způsobovat 

senzibilizaci, nicméně bylo prokázáno, že může na vzduchu podléhat autooxidaci a vytvářet 

tak vysoce alergenní sloučeniny [135]. Je přítomen ve většině rostlinných silic, poskytuje vůni 

připomínající růže s citrusovými nebo ovocnými tóny [123, 135]. Geraniol se vyznačuje 

antiseptickými i protinádorovými účinky [123, 131]. Používá se pro svůj flavour do 

květinových a ovocných kompozic, nejvíce v parfumérském ale i v potravinářském průmyslu 

[27]. JECFA určila ADI geraniolu jako „přijatelný“ (nebyl stanoven žádný limit) [130]. Byla 

zjištěna hodnota NOAEL: 1 g·kg
-1

 tělesné hmotnosti na den a LD50 (orálně, myš) na 4 g·kg
-1

 

[134]. 

 

Limonen 

Limonen je bezbarvá kapalina [27, 123], vyznačuje se svěží citrusovou chutí i vůní [27], 

která je charakteristická pro (R)-(+)-limonen, zatímco isomer (S)-(–)-limonen je typický pro 

silici jedle bílé [44, 131]. Limonen na vzduchu oxiduje, přičemž získává nepříjemné až 

kmínové aroma [123]. Také podléhá snadno autooxidaci, která je zdrojem nestability šťáv 

a silic z citrusových plodů [44]. Používá se jako aromatizační a ochucovací činidlo 

kosmetických i potravinářských výrobků, je považován za bezpečnou přísadu (GRAS) 

[27, 123]. D-limonen byl identifikován v alkoholických i nealkoholických nápojích, pečivu, 

cukrovinkách, mražených mléčných dezertech a masových výrobcích [27]. Může dráždit oči, 

pokožku či dýchací orgány [27], nicméně je považován za slabý senzibilizátor pokožky [127]. 

Bylo publikováno, že limonen a jeho metabolity vykazují protinádrovou aktivitu [27, 131]. 

WHO určila ADI v rozmezí 0–1,5 mg·kg
-1

 tělesné váhy, ovšem denní příjem limonenu jako 

aditivní látky doporučila omezit na 75 μg·kg
-1

 tělesné váhy, protože se domnívá, že vzhledem 
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k hojnému přírodnímu výskytu limonenu jen malá část z celkového příjmu pochází z aditiv 

[136]. Byla stanovena LD50 (orálně, krysa) na 3,6 g·kg
-1

 [27]. 

 

Linalool 

Linalool je bezbarvá kapalina [27]. Poskytuje květinovou vůni s jemnými kořeněnými či 

dřevitými tóny [27]. Také isomery linaloolu se liší svým aroma, zatímco (R)-(–)-linalool má 

intenzivní dřevitou vůní, (S)-(+)-linalool se vyznačuje sladkou vůní s levandulovými tóny 

[44, 122]. Pomocí olfaktometrické detekce byla popsána vůně linaloolu jako květinová, 

dřevitá a také svěží a citrónová [128, 132]. Používá se k aromatizaci (označen GRAS), 

vyskytuje se hojně v kosmetických výrobcích a parfémech [123]. JECFA ustanovila ADI 

v rozmezí 0–0,5 mg·kg
-1

 [122, 130]. Dále byla zjištěna hodnota NOAEL: 250 mg·kg
-1

 (kožní 

aplikace) a 50 mg·kg
-1

 (orálně) tělesné hmotnosti na den [134]. Linalool není elektrofil, proto 

má velmi slabou senzibilizační schopnost [127], nicméně podléhá na vzduchu autooxidaci 

a generuje komplex látek (hydroperoxidy, alkoholy atd.), které mohou dráždit kůži [122]. 

Byla stanovena LD50 (orálně, krysa) na 2,79 g·kg
-1

[27]. 

2.7 Použité metody a experimentální techniky 

2.7.1 Možnosti stanovení aromaticky aktivních látek v léčivých rostlinách 

Plynová chromatografie (GC) je klíčovou technikou pro stanovení AAL esenciálních olejů, 

respektive léčivých rostlin, což je dáno tím, že AAL jsou těkavé (mají relativně nízký bod 

varu) [125, 137]. GC umožňuje kvalitativní i kvantitativní stanovení a poskytuje vysokou 

citlivost i rozlišení [138]. Nejčastěji používanými detektory jsou plamenově ionizační (FID) 

a hmotnostní (MS), ale objevuje se i olfaktometrický (O). GC-FID poskytuje široký rozsah 

linearity, síla spojení GC-MS tkví však v identifikaci AAL [137]. Z dostupných citovaných 

prací vyplývá, že ve většině případů (31) byla pro stanovení AAL použita kombinace obou 

metod (GC-MS a GC-FID), 14x pouze GC-MS a v jednom případě samotná GC-FID. Celkem 

v šesti publikacích bylo použito spojení GC s SPME extrakcí.  

Nicméně minoritně jsou používány také další techniky, jelikož některé AAL jsou obtížně 

stanovitelné pomocí GC vzhledem k jejich nízké těkavosti nebo termostabilitě. Bylo 

publikováno např. stanovení bergaptenu (5-methoxypsoralenu) a dalších laktonů pomocí 

tenkovrstvé chromatografie (TLC) s fluorometrickou detekcí (FL), dále citroptenu, 

cinamylalkoholu, benzyliden acetonu, bergaptenu a safrolu pomocí LC-FL, cinamyl 

anthranilátu TLC s fluorescenčním denzitometrem (FD) nebo kumarinu, 6-methylkumarinu 

a α-iononu metodou LC-UV/VIS [125]. 

Vysoce účinná kapalinová chromatografie (HPLC) není často aplikovanou metodou pro 

stanovení AAL esenciálních olejů, spíše se používá ke stanovení méně těkavých a netěkavých 

složek [137]. V ojedinělých případech se provádí stanovení AAL pomocí HPLC s diodovým 

polem (DAD), případně s hmotnostní detekcí (MS) [139]. Důvodem minoritního používání je 

nedostatečná citlivost a rozlišení. HPLC našla uplatnění spíše při stanovení chuťových látek 

(např. vanillin, maltol, katechin, kofein) [138]. I přesto je technika HP(TLC) akceptována 

lékopisy a regulačními orgány jako jedna z vhodných metod k identifikaci esenciálních olejů 

a odhalení jejich falšování [137]. 
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2.7.2 Princip zvolené metody SPME-GC-MS 

Vzhledem k výše uvedeným poznatkům byla v této práci pro identifikaci a příp. 

kvantifikaci AAL ve vzorcích léčivých rostlin zvolena metoda mikroextrakce pevnou fází ve 

spojení s plynovou chromatografií s hmotnostní detekcí (SPME-GC-MS). V této kapitole jsou 

stručně shrnuty výhody a nevýhody použité metody. 

Plynová chromatografie s hmotnostní detekcí umožňuje analýzu složitých směsí. Jedná se 

o synergické spojení, které kombinuje výhody obou technik za účelem potlačení jejich 

nevýhod. Plynová chromatografie jako separační technika má oproti hmotnostnímu 

spektrometru vysokou separační účinnost, avšak neposkytuje jednoznačné kvalitativní 

informace, jelikož se může více látek vyznačovat stejným retenčním časem. Tuto slabinu 

kompenzuje detektor v podobě hmotnostního spektrometru, který je univerzální a poskytuje 

množství informací k identifikování individuálních složek jako i k jejich kvantifikaci. 

Celkově se tedy jedná o velmi selektivní a také velmi citlivou metodu [140, 141]. 

2.7.2.1 Mikroextrakce pevnou fází 

Jedná se o sorpčně-desorpční techniku zakoncentrování analytu. Výhodou této techniky je, 

že je rychlá, jednoduchá a není zapotřebí použití rozpouštědla nebo složité aparatury. 

V principu se jedná o expozici křemenného vlákna pokrytého sorpční vrstvou (polymerní 

materiál) vzorku obsahujícímu analyt, viz obr. 2.7 [142]. Analyt není vyextrahován úplně, ale 

pouze do dosažení rovnováhy podle prvního rozdělovacího koeficientu [140]. Poté následuje 

převedení vlákna do GC injektoru, kde je analyt tepelně desorbován. Z výsledků studií 

vyplývá, že množství identifikovaných složek esenciálního oleje je srovnatelné s výsledky 

získanými konvenčními metodami (extrakce organickými rozpouštědly), ovšem doporučuje 

se pouze pro semikvantitativní stanovení vzhledem k omezené reprodukovatelnosti [50, 143].  

 
Obr. 2.7 Ukázka provedení SPME extrakce analytů ze vzorku léčivé rostliny [17] 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Analyzované vzorky 

Bylo analyzováno 5 druhů léčivých rostlin, které byly vypěstovány v Centru léčivých 

rostlin Lékařské fakulty Masarykovy univerzity na Kraví Hoře v Brně (280 m. n. m, 

49° 12'3,36'' S, 16° 35'4,74'' V). Konkrétně levandule lékařská (Lavandula officinalis – 

Lamiaceae), máta peprná (Mentha piperita – Lamiaceae), šalvěj lékařská (Salvia officinalis – 

Lamiaceae), třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum – Hypericaceae) a yzop lékařský 

(Hyssopus officinalis – Lamiaceae). 

Rostliny byly vypěstovány a sklizeny v červnu roku 2016, následně nastříhány 

a naskládány do lísek. Lísky byly uskladněny v uzavřené tmavé místnosti a sušeny proudem 

studeného vzduchu o teplotě 25–30 °C po dobu zhruba 1 týdne do dosažení konstantní 

hmotnosti. Suché rostliny byly uchovány v papírových sáčcích. 

Příprava vzorku k analýze: usušené rostliny byly před samotnou analýzou rozdrceny v třecí 

misce za účelem narušení siličných buněk a kanálků a uvolnění těkavé silice (viz obr. 3.1). 

Poté bylo do vialek o objemu 10 ml naváženo 0,5 g sušené rostliny (s přesností na 4 desetinná 

místa), vialka byla umístěna do autosampleru a neprodleně spuštěna analýza. 

Obr. 3.1 Příprava máty peprné k analýze 

3.2 Chemikálie 

Pro stanovení alergenních AAL byly použity následující standardy, všechny zakoupené ve 

společnosti Sigma-Aldrich (Německo): 

 fenylmethanol 99% (benzylalkohol), v čistotě p.a. 

 3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol 96% (citronellol), v čistotě p.a. 

 2-methoxy-4-prop-2-enyl fenol 99% (eugenol), v čistotě p.a. 

 3,7-dimethyl-2,6-oktadien-1-ol 97% (geraniol), v čistotě p.a. 

 1-methyl-4-prop-1-en-2-yl-cyklohexen 97% ((R)-(+)-limonen), v čistotě p.a. 

 3,7-dimethyl-1,6-oktadien-3-ol 97% (linalool), v čistotě p.a. 

 

Dále byl použit n-hexan v čistotě p.a. (Lach-Ner, Česká republika). 
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3.3 Laboratorní vybavení 

3.3.1 Pracovní pomůcky 

 SPME vlákno DVB/CAR/PDMS 50/30 μm, Supelco, Bellefonte, Pennsylvania, USA 

 Vialky o objemu 10 ml se šroubovacím magnetickým uzávěrem 

 Mikropipety Biohit Proline (0,5–1000 μl), špičky 

 Mikrostříkačka Hamilton (0,2–100 μl), Bonaduz, Švýcarsko 

 Běžné laboratorní sklo a pomůcky 

3.3.2 Plyny 

 Helium, čistota 4.8, v tlakové lahvi s redukčním ventilem (SIAD, Česká republika) 

3.3.3 Přístroje 

 Plynový chromatograf Trace
TM

 1310 se split/splitless injektorem (Thermo Fisher 

Scientific Inc., Waltham, MA, USA) 

 Hmotnostní detektor ISQ
TM

 LT Single Quadrupole (Thermo Fisher Scientific Inc., 

Waltham, MA, USA) viz obr. 3.2 

 Knihovna spekter NIST/EPA/NIH, Verze 2.0 (Gaithersburg, Maryland, USA) 

 Analytické digitální váhy HELAGO, GR-202-EC, Itálie  

 
Obr. 3.2 Plynový chromatograf s hmotnostním detektorem 
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3.4 Použitá metoda SPME-GC-MS 

3.4.1 Podmínky SPME-GC-MS analýzy 

Podmínky SPME extrakce: 

 Navážka vzorku: 0,5 g 

 Doba inkubace (temperování): 10 min 

 Teplota extrakce a inkubace (teplota agitátoru): 40 °C 

 Agitátor zapnutý 5 s, vypnutý 60 s 

 Doba extrakce: 20 min 

 Hloubka ponoření vlákna do vialky: 20 mm 

 

Podmínky GC-MS analýzy: 

 Kapilární kolona TG-WaxMS (30 m x 0,25 mm x 0,5 μm) 

 Teplota injektoru (desorpce): 240 °C 

 Doba desorpce: 20 min 

 Dávkování splitless, ventil uzavřen 10 min 

 Hloubka ponoření vlákna do injektoru 40 mm 

 Nosný plyn helium, průtok 1 ml·min
-1

 

 Teplotní program: 40 °C s výdrží 2 min, vzestupný gradient 3 °C·min
-1

 do 110 °C 

s výdrží 10 min, dále vzestupný gradient 3 °C·min
-1

 do 200 °C s výdrží 0 min, 

celková doba analýzy je 65 min 

 Hmotnostní detektor v módu EI, energie ionizačních elektronů 70 eV, teplota 

iontového zdroje 200 °C, analyzátor jednoduchý kvadrupól, skenovací rozsah m/z 

30–370 amu, rychlost skenování 0,2 s 

3.4.2 Podmínky headspace dávkování 

 Navážka vzorku: 0,5 g 

 Doba inkubace (temperování): 10 min 

 Teplota extrakce a inkubace (teplota agitátoru): 40 °C 

 Agitátor zapnutý 5 s, vypnutý 60 s 

 Dávkovaný objem: 1 ml 

 Hloubka ponoření jehly: standardní 

 Délka jehly: 65 mm 

3.4.3 Vyhodnocení výsledků SPME-GC-MS analýzy 

3.4.3.1 Příprava kalibračních přímek standardů 

Pro kalibraci byla použita metoda vnějšího standardu. Byly vytvořeny zásobní roztoky 

standardů v destilované vodě, příp. v methanolu, základní směsi obsahovaly vždy 3 standardy 

AAL o koncentraci 0,1 mg·ml
-1

 v objemu 10 ml, tyto byly následně ředěny na požadovanou 

koncentraci. Z každého standardu bylo připraveno min. 5 různých koncentrací a analyzováno 

za stejných experimentálních podmínek jako vzorky (kap. 3.4.1). Jednotlivé koncentrace byly 

proměřeny tříkrát (n = 3) a vyneseny jako průměrná hodnota. Koncentrace standardů byla 

určena na základě principu 1 mg = 1 μl. 
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3.4.3.2 Identifikace a kvantifikace aromaticky aktivních látek ve vzorcích 

Vyextrahované AAL byly identifikovány pomocí programu Xcalibur 2.2 (Thermo 

Scientific Inc., Waltham, MA, USA) na základě srovnání hmotnostních spekter s dostupnou 

knihovnou spekter (viz kap. 3.3.3). 

Alergenní AAL byly navíc potvrzeny srovnáním retenčních časů s dostupnými standardy. 

Jejich kvantifikace byla provedena na základě plochy píků a lineární regrese kalibračních 

přímek standardů.  

Každý vzorek byl analyzován dvakrát (n = 2). 

3.5 Statistické zpracování výsledků 

Data byla zpracována a vyhodnocena pomocí MS Excel 2007. V rámci statistického 

zpracování výsledků byly použity statistické parametry: aritmetický průměr a směrodatná 

odchylka (SD). 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

Tato práce je pilotní částí studie, která se bude zabývat charakterizací vybraných druhů 

nejvýznamnějších, u nás běžně dostupných léčivých rostlin; probíhá ve spolupráci 

s Výzkumným ústavem potravinářským v Bratislavě. Hlavní výzkum bude zaměřen na 

antioxidační potenciál léčivých rostlin s možností aplikace vybraných komponentů do 

potravinářských produktů (nápoje, pečivo aj.). 

Podstatou této práce je stanovení přítomných aromaticky aktivních látek. Jak vyplývá 

z provedené literární rešerše, řada aromaticky aktivních sloučenin vykazuje zároveň 

nezanedbatelný antioxidační potenciál. Na druhou stranu ale některé z nich mohou mít 

výrazné alergenní účinky a z hlediska bezpečnosti potravin je žádoucí se touto problematikou 

zabývat. 

Práce bude sloužit jako teoretický podklad pro řadu dalších navazujících studií, proto byl 

kladen velký důraz na komplexní zpracování přehledu dostupných literárních poznatků 

zaměřeného především na obsah AAL ve vzorcích bylin. 

Experimentální část se pak věnuje obecně identifikaci všech AAL přítomných ve vzorcích, 

vybrané AAL s alergenními účinky byly i kvantifikovaný s použitím dostupných standardů. 

Celkem bylo proměřeno 5 vzorků vybraných druhů léčivých rostlin. Cílem bylo (i) popsat 

profil identifikovaných AAL v jednotlivých druzích bylin, (ii) porovnat naměřené hodnoty 

s poznatky z literatury, (iii) kvantifikovat alergenní AAL a posoudit jejich možné negativní 

účinky při aplikaci bylinných extraktů do potravin. 

Jako metoda pro stanovení AAL (alergenních i nealergenních) ve vzorcích byla zvolena 

metoda SPME-GC-MS. Tato metoda je zavedena a používána na ÚCHPBT a byla již 

aplikována pro analýzu různých typů vzorků v rámci řešení diplomových a bakalářských 

prací. Přesný postup a podmínky stanovení byly převzaty z bakalářské práce Miroslava 

Koubka [144]. 

4.1 Optimalizace vybraných parametrů SPME-GC-MS metody 

Pro analýzu léčivých rostlin byla převzata metoda SPME-GC-MS optimalizovaná 

a validovaná na stanovení aromaticky aktivních látek v sýrech [144]. Vzhledem k tomu, že 

aromatický profil bylin je podstatně bohatší, než je tomu u sýrů, bylo potřeba změnit některé 

parametry metody. Proto byla nejprve provedena optimalizace vybraných parametrů (teplotní 

program a navážka bylin) na vzorcích levandule lékařské a následně uskutečněna vlastní 

analýza vzorků. 

4.1.1 Teplotní program 

Teplotní program byl upraven tak, aby došlo k oddělení jednotlivých píků a tím i správné 

identifikaci AAL, což znázorňuje porovnání části chromatogramů na obr. 4.1. V podstatě šlo o 

poněkud pomalejší ohřev, což mělo na druhou stranu bohužel za následek významné 

prodloužení analýzy (o 19 min). Rozdíl mezi původním a optimalizovaným teplotním 

programem je uveden v tab. 4.1. 
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Tab. 4.1 Srovnání nastavení původního a současného teplotního programu 

Původní teplotní program Současný teplotní program 

krok teplota výdrž krok teplota výdrž 

 40 °C  2 min  40°C  2 min 

3 °C·min
-1

 do 130 °C 0 min 3 °C·min
-1

 do 110 °C 10 min 

5 °C·min
-1

 do 200 °C 0 min 3 °C·min
-1

 do 200 °C 0 min 

 
Obr. 4.1 Porovnání chromatogramu po úpravě teplotního programu: původní (nahoře) vs. současný 

(dole). Nejmarkantnější rozdíly jsou zakroužkovány. 

4.1.2 Navážka vzorku 

Při analýze vzorků sýrů byla používána navážka 3 g [144]. To se v případě bylin ukázalo 

jako nepoužitelné vzhledem k velkému množství a vysokým koncentracím příp. AAL ve 

vzorcích bylin. Nejjednodušší možností snížení koncentrace (resp. zmenšení píků) 

majoritních sloučenin, aby bylo zjištěno, zda se ve velkém píku neskrývají další látky, bylo 

snížit navážku vzorku.  

Vzorky levandule lékařské byly proto podrobeny analýze o navážce 0,5 g, 0,05 g a 0,005 g. 

Ovšem z obr. 4.2 lze vidět, že snížení navážky nemělo žádoucí efekt, nedošlo ke snížení 

koncentrace hlavních složek ani při nejnižší navážce 5 mg. 
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Obr. 4.2 Porovnání chromatogramů jednotlivých navážek: 0,5 g, 0,05 g a 0,005 g 

Určitý vliv mělo snížení navážky vzorku na počet identifikovaných sloučenin. Ve vzorku 

0,5 g bylo identifikováno celkem 69 AAL (včetně 2 alergenů), ve vzorku 0,05 g 62 vonných 

látek (spolu se 2 alergeny) a 52 AAL (ale pouze 1 identifikovaný alergen) v 5 mg vzorku. 

Protože cílem této práce byla zejména identifikace AAL a kvantifikace vonných alergenů, 

byla zvolena navážka 0,5 g, která se navíc nejvíce blížila navážce 1 g, jež je používána 

k přípravě extraktů na stanovení antioxidační aktivity.  

4.1.3 HS-SPME vs. headspace dávkování 

Pro extrakci aromatických látek ze sýrů byla zavedena a používána metoda HS-SPME 

[144]. Při této metodě však dochází nejen k extrakci analytu, ale i k jeho zakoncentrování, což 

se v případě bylin, vzhledem k vyšším koncentracím příp. AAL ve vzorcích, ukázalo méně 

výhodné. Jak bylo uvedeno i v teoretické části, metoda SPME se navíc doporučuje pouze na 

semikvantitativní stanovení, HS dávkování se proto nabízí jako účinná alternativa 

kvantitativního stanovení. Proto byl proveden pokus extrakce pomocí jednoduché headspace 

metody, která spočívá v odběru plynné fáze (1 ml) z prostoru nad vzorkem. 

Pro porovnání HS a HS-SPME extrakce byl použit vzorek levandule lékařské o navážce 

0,5 g, výsledky jsou uvedeny na obr. 4.3. Při použití samotné HS sice došlo k žádoucímu 

snížení koncentrace (zmenšení píků) AAL, ovšem za cenu výrazného snížení citlivosti 

metody. Na obr. 4.3 v horním chromatogramu (SPME) lze vidět nerozdělené píky linaloolu 

(RT = 29,68 min) a linalyl acetátu (RT = 30,80 min), naopak v dolním chromatogramu (HS) je 

patrné úplně rozdělení obou látek (RT = 29,11 a 29,51 min), což umožní přesnější 

kvantifikaci. Metodou HS-SPME však bylo identifikováno celkem 69 AAL (včetně 2 

alergenů), zatímco HS dávkováním téměř o polovinu méně – 36 AAL (také včetně 2 

alergenů). Proto byla v této práci, i přes zmíněné nedostatky, pro identifikaci a příp. 

kvantifikaci AAL ve vzorcích léčivých rostlin zvolena metoda HS-SPME. 
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Obr. 4.3 Porovnání HS-SPME (nahoře) a HS (dole) dávkování 

4.2 Identifikace aromaticky aktivních látek ve vzorcích 

Identifikace těkavých látek byla provedena na základě srovnání hmotnostních spekter 

s dostupnou knihovnou spekter. V případě několika sloučenin (viz níže) byly výsledky 

identifikace nejednoznačné, bude jim věnována pozornost v následujících pracích.  

Vzhledem k tomu, že zatím nebyly k dispozici veškeré potřebné standardy, obsah těkavých 

látek ve vzorcích byl sledován pouze z hlediska kvalitativního. Je jasné, že pro lepší popis 

aromatického profilu vzorků bude daleko zajímavější kvantitativní stanovení, proto bude 

následující práce především zaměřena na výběr a ověření vhodné metody kvantifikace. Kvůli 

poměrně velkému počtu identifikovaných sloučenin se nabízí využití metody vnitřního 

standardu. V rámci této práce byly kvantifikovány pouze alergenní AAL (viz následující kap. 

4.3). 

Ve všech vzorcích bylo identifikováno celkem 208 těkavých sloučenin, včetně 6 

alergenních. Identifikované AAL jsou prezentovány formou tabulek samostatně pro jednotlivé 

vzorky bylin (tabulky 4.2–4.6). Většina AAL je známa především pod svým triviálním 

názvem, nicméně pro úplnost byly do tabulky zařazeny také jejich systematické názvy. 

Identifikované potenciální vonné alergeny jsou zvýrazněné tučně. Na základě literární rešerše 

byly látky zařazeny do skupin (M – monoterpenové uhlovodíky, Ox. M – oxidované 

monoterpeny, S – seskviterpenové uhlovodíky, Ox. S – oxidované seskviterpeny; dále ostatní 

uhlovodíky mimo terpeny: U – alifatické, CU – cyklické, AU – aromatické a H – heterocykly) 

včetně označení funkční skupiny [27, 44, 145].  

Dále je v tabulkách uveden retenční čas a pravděpodobnost (P) shody dané sloučeniny 

s knihovnou spekter v %. 
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Výsledky byly porovnány s dostupnými publikacemi pro jednotlivé druhy léčivých rostlin, 

v tabulkách jsou citovány zdroje, ve kterých již příslušná látka byla identifikována 

a publikována. 

Ukázky chromatogramů jednotlivých léčivých rostlin jsou uvedeny v příloze 1–5, retenční 

časy odpovídají analytům v tabulkách 4.2–4.6. 

4.2.1 Levandule lékařská 

V levanduli lékařské bylo identifikováno celkem 69 AAL uvedených v tab. 4.2 včetně 2 

vonných alergenů. Nejpočetnější zastoupení tvořily uhlovodíky (mimo terpeny) – 23 AAL 

(včetně 12 U, 9 AU a 2 H) spolu s oxidovanými monoterpeny, kterých bylo identifikováno 

22, což je ve shodě s literaturou [9], která uvádí, že hlavní podíl AAL levandule tvoří 

oxidované monoterpeny. Dále se pak vyskytovalo 12 monoterpenových uhlovodíků, 9 

seskvitepenových uhlovodíků a 3 oxidované seskviterpeny. Při porovnání výsledků 

s citovanými studiemi (viz tab. 4.2), bylo identifikováno 38 již publikovaných AAL, tj. 55 % 

z celového počtu stanovených AAL. V levanduli lékařské se vyskytovalo široké zastoupení 

skupin od alkenů až po ketony, přehledné srovnání uvádí graf 4.1, z něhož je patrné, že 

nejpočetnější zastoupení tvoří alkeny a alkoholy.  

 
Graf 4.1 Početní zastoupení jednotlivých skupin aromaticky aktivních látek v levanduli lékařské 
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Tab. 4.2 Aromaticky aktivní látky identifikované v levanduli lékařské  

č. Látka Systematický název Zařazení 
Funkční 

skupina 

RT 

[min] 

P  

[%] 
Publikace 

1 1R-(+)-α-pinen (1R)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en M alken 6,98 21,1 [15, 22, 23, 25] 

2 α-thujen 5-isopropyl-2-methylbicyclo[3.1.0]hex-2-en M alken 7,15 42,4 [22, 25] 

3 kamfen 2,2-dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptan M alken 8,36 39,1 [22–25] 

4 (–)-β-pinen (S)-6,6-dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptan M alken 9,92 18,1 [22, 25] 

5 Δ
3
-karen 3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-en M alken 11,60 37,5 [22, 23] 

6 β-myrcen 7-methyl-3-methyleneokta-1,6-dien M alken 12,53 64,4 [22–24] 

7 (R)-(+)-limonen (R)-4-isopropenyl-1-methylcyklohex-1-en M alken 13,71 46,6 [22, 23, 25] 

8 1,8-cineol 1,3,3-trimethyl-2-oxabicyklo[2.2.2]oktan Ox. M epoxid 13,99 80,5 [15, 22–25] 

9 butyl butanoát   U ester 14,65 87,9 – 

10 trans-β-ocimen trans-3,7-dimethylokta-1,3,6-trien M alken 15,44 34,3 [22–25] 

11 cis-β-ocimen cis-3,7-dimethylokta-1,3,6-trien M alken 16,35 8,7 [22–25] 

12 o-cymen 2-isopropyl-1-methylbenzen AU alken 16,92 20,2 [22, 25] 

13 hept-1-en-3-on   U keton 18,32 63,6 – 

14 hexyl isobutyrát   U ester 19,93 43,4 [24, 25] 

15 α-pinen oxid 2,7,7-trimethyl-3-oxatricyclo[4.1.1.0
2,4

]oktane Ox. M epoxid 20,70 28,1 – 

16 neo-allo-ocimen (4E,6Z)-2,6-dimethylokta-2,4,6-trien M alken 21,44 17,4 – 

17 okt-1-en-3-yl acetát   U ester 21,64 81,9 [15, 23] 

18 (3Z,5E)undeka-1,3,5-trien U alken 22,21 12,2 – 

19 hexyl butanoát   U ester 23,39 67,0 [24] 

20 cis-linalool oxid 

(furanoid) 

cis-5-ethenyltetrahydro-α,α,5-trimethyl-2-

furanmethanol 
M epoxid 24,31 37,4 [22, 23] 

21 okt-1-en-3-ol   U alkohol 24,67 75,1 [15, 22, 25] 

22 kyselina octová   U kyselina 24,98 72,9 – 

23 trans-linalool oxid 

(furanoid) 

trans-5-ethenyltetrahydro-α,α,5-trimethyl-2-

furanmethanol 
M epoxid 25,54 29,3 [22, 23] 
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24 kafr 1,7,7-trimethylbicyklo[2.2.1]heptan-2-on Ox. M keton 27,49 40,8 [15, 22–25] 

25 linalool 3,7-dimethylokta-1,6-dien-3-ol Ox. M alkohol 29,68 48,0 [15, 21–25] 

26 linalyl acetát 3,7-dimethylokta-1,6-dien-3-yl acetát Ox. M ester 30,80 60,7 [15, 21–25] 

27 cis-α-bergamoten (1R,5R,6R)-2,6-dimethyl-6-(4-methylpent-3-en-1-

yl)bicyklo[3.1.1]hept-2-en 
S alken 31,58 45,1 [23, 25] 

28 (–)-α-santalen (–)-1,7-dimethyl-7-(4-methylpent-3-en-1-yl)-

tricyklo[2.2.1.0
2,6

]heptan 
S alken 31,86 57,3 [22, 23] 

29 β-karyofyllen (1R,4E,9S)-4,11,11-trimethyl-8-

methylenebicyklo[7.2.0]undeka-4-en 
S alken 33,39 30,9 [21, 22, 23] 

30 (–)-terpinen-4-ol (R)-1-Isopropyl-4-methylcyklohex-3-en-1-ol Ox. M alkohol 33,57 77,0 [15, 22, 23, 25] 

31 levandulyl acetát 2-isopropenyl-5-methylhex-4-enyl acetát Ox. M ester 33,89 33,9 [15, 22–25] 

32 isokaryofyllen (1R,4Z,9S)-4,11,11-trimethyl-8-

methylenebicyklo[7.2.0]undeka-4-en 
S alken 34,41 5,1 – 

33 ethoxybenzen   AU ether 35,34 69,4 – 

34 (–)-β-seskvifellandren (3R)-3-((1S)-1,5-dimethyl-4-hexenyl)-6-

methylenecyklohex-1-en 
S alken 37,21 33,0 – 

35 1,5,9,9-tetramethylcykloundeka-1,4,7-trien S alken 37,64 68,1 – 

36 trans-β-farnesen (6E)-7,11-dimethyl-3-methylenedodeka-1,6,10-trien S alken 37,97 29,3 [22, 23, 25] 

37 levandulový lakton 5-ethenyldihydro-5-methyl-2(3H)-furanon H keton 38,18 92,3 – 

38 lavandulol 2-isopropenyl-5-methylhex-4-en-1-ol Ox. M alkohol 38,86 50,2 [15, 23, 25] 

39 silvan 2-methylfuran H   39,11 46,0 – 

40 1-ethoxy-4-ethylbenzen   AU ether 39,77 44,3 – 

41 α-terpineol α,α,4-trimethylcyklohex-3-en-1-methanol Ox. M alkohol 39,97 31,0 [15, 22, 25] 

42 (–)-borneol (1S,2R,4S)-1,7,7-trimethylbicyklo[2.2.1]heptan-2-ol Ox. M alkohol 40,11 69,1 [15, 22–25] 

43 germakren D (S,1Z,6Z)-8-isopropyl-1-methyl-5-

methylencyklodeka-1,6-dien 
S alken 40,30 24,7 [25] 

44 piperiton 6-isopropyl-3-methylcyklohex-2-en-1-on Ox. M keton 41,41 46,6 [23] 

45 cis-geranyl acetát (2Z)-3,7-dimethylokta-2,6-dienyl acetát Ox. M ester 41,75 20,7 [22–25] 

46 epoxylinalool 3-hydroxy-2,2,6-trimethyl-6-vinyltetrahydropyran Ox. M epoxid 42,41 16,3 – 

47 γ-kadinen (1R,4aS,8aS)-1-isopropyl-7-methyl-4-methylen- S alken 43,08 21,8 [22, 23, 25] 
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1,2,3,4,4a,5,6,8a-oktahydronaftalen 

48 trans-geranyl acetát (2E)-3,7-dimethylokta-2,6-dienyl acetát Ox. M ester 43,51 30,2 – 

49 trans-linalool oxid 

(pyranoid) 

(3R,6S)-2,2,6-trimethyl-6-vinyltetrahydro-2H-pyran-

3-ol 
Ox. M epoxid 43,83 81,4 [23 

50 p-kuminaldehyd p-isopropylbenzaldehyd AU aldehyd 44,51 46,4 [22] 

51 1,2:6,7-diepoxy-3,7-dimethylnonan-3-yl acetát U epoxid 45,97 16,3 – 

52 cis-3,7-dimethylokten-1-yl isobutyrát U ester 46,26 20,4 – 

53 (2E)-3-methylpenta-2,4-dien-1-ol  U alkohol 46,40 29,7 – 

54 m-cymen-8-ol 2-(3-methylfenyl)propan-2-ol AU alkohol 47,86 61,3 [22, 25] 

55 p-cymen-8-ol 2-(4-methylfenyl)propan-2-ol AU alkohol 48,05 77,5 [22, 23, 25] 

56 benzyl butanoát   AU ester 48,85 76,1 – 

57 p-menthan-1,2,3-triol 4-isopropyl-1-methylcyklohexan-1,2,3-triol Ox. M alkohol 49,39 30,2 – 

58 kar-3-en-5-on 4,7,7-trimethylbicyklo[4.1.0]hept-3-en-2-on Ox. M keton 50,67 41,6 – 

59 3,7,11,15-tetramethylhexadek-1-yn-3-ol U alkohol 51,85 23,5 – 

60 2,6-dimethylokta-3,7-dien-2,6-diol Ox. M alkohol 52,26 76,4 – 

61 2,6-dimethylokta-1,7-dien-3,6-diol Ox. M alkohol 52,76 20,7 – 

62 karyofyllen oxid (1R,4R,6R,10S)-4,12,12-trimethyl-9-methylen-5-

oxatricyklo[8.2.0.0
4,6]

dodekan 
Ox. S epoxid 53,09 67,9 [22–24] 

63 kar-3-en-2,5-dion 3,7,7-trimethylbicyklo[4.1.0]hept-3-en-2,5-dion Ox. M keton 54,01 80,2 – 

64 teresantol 2,3-dimethyltricyclo[2.2.1.0
2,6

]heptan-3-methanol Ox. M alkohol 54,38 14,4 – 

65 trans-askaridol glykol (1S,4R)-1-isopropyl-4-methylcyklohex-2-en-1,4-diol Ox. M alkohol 57,44 81,3 – 

66 p-cymen-7-ol (4-isopropylfenyl)methanol AU alkohol 57,84 56,2 – 

67 cedrelanol (1S,4S,4aR,8aR)-4-isopropyl-1,6-dimethyl-

1,2,3,4,4a,7,8,8a-oktahydronapftalen-1-ol 
Ox. S alkohol 59,99 23,8 – 

68 karvakrol 5-isopropyl-2-methylfenol AU alkohol 61,70 31,3 – 

69 isoaromadendren epoxid 1,3b,6,6-tetramethyldekahydro-1H-

cyklopropa[7,8]azuleno[4,5-b]oxiren  
Ox. S epoxid 65,16 10,1 – 

P – pravděpodobnost shody s knihovnou spekter; M – monoterpenové uhlovodíky; Ox. M – oxidované monoterpeny; S – seskviterpenové 

uhlovodíky; Ox. S – oxidované seskviterpeny; U – alifatické uhlovodíky; AU – aromatické uhlovodíky; H – heterocykly 
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4.2.2 Máta peprná 

Z výsledků v tab. 4.3 vyplývá, že v mátě peprné bylo identifikováno celkem 59 AAL včetně 

5 alergenů. Výsledky 2 měření se lišily v identifikaci sloučeniny č. 15, v tabulce jsou uvedeny 

obě varianty. Oxidované monoterpeny (22 AAL) představovaly nejpočetnější skupinu, dále 

bylo identifikováno 13 seskviterpenových a 12 monoterpenových uhlovodíků, 11 uhlovodíků 

(mimo terpeny), které zahrnovaly 6 AU, 3 U, 1 CU a H a také 1 oxidovaný seskviterpen. 

Výsledky potvrzují, že rod Mentha je charakteristický tvorbou monoterpenů. Z celkového 

počtu 59 identifikovaných AAL bylo v dostupných citovaných studiích (viz tab. 4.3) 

publikováno 38 vonných látek, tzn. 64 %. V mátě peprné byly nalezeny alkeny, alkoholy, 

epoxidy, estery a ketony, konkrétní početní zastoupení uvádí graf 4.2, z něhož je jasně patrné, 

že téměř polovinu tvoří alkeny, čtvrtinu pak alkoholy.  

 
Graf 4.2 Početní zastoupení jednotlivých skupin aromaticky aktivních látek v mátě peprné 
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Tab. 4.3 Aromaticky aktivní látky identifikované v mátě peprné 

č. Látka Systematický název Zařazení 
Funkční 

skupina 

RT 

[min] 

P 

[%] 
Publikace 

1 1R-(+)-α-pinen (1R)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en M alken 6,99 22,7 [31, 45, 47–50] 

2 α-thujen 5-isopropyl-2-methylbicyclo[3.1.0]hex-2-en M alken 7,16 44,2 [45, 48] 

3 (–)-β-pinen (S)-6,6-dimethyl-2-

methylenebicyclo[3.1.1]heptan 
M alken 9,96 20,5 [31, 45, 47–50] 

4 (+)-sabinen 1-Isopropyl-4-methylenbicyklo[3.1.0]hexan M alken 10,54 49,0 [31, 45, 47–50] 

5 β-myrcen 7-methyl-3-methyleneokta-1,6-dien M alken 12,38 62,0 [31, 45, 47–50] 

6 α-terpinolen 1-methyl-4-(1-methylethyliden)cyklohex-1-en M alken 13,00 12,1 [47, 48] 

7 (R)-(+)-limonen (R)-4-isopropenyl-1-methylcyklohex-1-en M alken 13,80 41,4 [31, 45, 47–50] 

8 1,8-cineol 1,3,3-trimethyl-2-oxabicyklo[2.2.2]oktan Ox. M epoxid 14,13 82,4 [31, 45, 47–50] 

9 trans-β-ocimen trans-3,7-dimethylokta-1,3,6-trien M alken 15,47 23,5 [31, 47, 48, 50] 

10 γ-terpinen 1-isopropyl-4-methyl-cyklohexa-1,4-dien M alken 15,81 20,0 [45, 48] 

11 cis-β-ocimen cis-3,7-dimethylokta-1,3,6-trien M alken 16,14 20,5 [47, 48, 50] 

12 o-cymen 2-isopropyl-1-methylbenzen AU   16,90 23,9 [31] 

13 2-methylbutyl 2-methylbutanoát U ester 17,24 56,1 [47] 

14 2-methylbutyl 3-methylbutanoát U ester 17,94 58,9 – 

15 1,3,5,5-tetramethylcyklohexa-1,3-dien M alken 21,40 39,0 – 

  α-pyronen 1,5,5,6-tetramethylcyklohexa-1,3-dien   M alken 21,57 51,2 – 

16 oktan-3-ol   U alkohol 22,23 74,8 [47] 

17 menthon trans-2-isopropyl-5-methylcyclohexanon Ox. M keton 25,36 32,9 [31, 45, 47–50] 

18 menthofuran 3,6-dimethyl-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran H   26,35 84,8 [47, 48, 50] 

19 isomenthon cis-2-isopropyl-5-methylcyclohexanon Ox. M keton 26,80 24,8 [45, 47, 50] 

20 (–)-β-bourbonen (1S,3aS,3bR,6aS,6bR)-1-isopropyl-3a-methyl-

6-methylendekahydro-

cyklopenta[3,4]cyklobuta[1,2]cyklopenten 

S alken 27,67 93,5 [48] 

21 p-menth-3-en (R)-1-isopropyl-4-methylcyklohexen M alken 28,26 23,6 – 
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22 p-menth-4-en-1-on 2-isopropyl-5-methylcyklohex-2-en-1-on Ox. M keton 28,68 64,6 – 

23 isopinokamfon (1α,2β,5α)-2,6,6-

trimethylbicyklo[3.1.1]heptan-3-on 
Ox. M keton 29,13 67,6 – 

24 linalool 3,7-dimethylokta-1,6-dien-3-ol Ox. M alkohol 29,48 52,1 [31, 48] 

25 menthyl acetát 2-isopropyl-5-methylcyklohexyl acetát Ox. M ester 30,60 16,4 [31, 47, 48, 50] 

26 isopulegol  (1R,2S,5R)-5-methyl-2-(1-

methylethenyl)cyklohexanol 
Ox. M alkohol 30,81 14,6 [31, 47] 

27 β-ylangen (1S,6S,7S,8S)-8-isopropyl-1-methyl-3-

methylentricyklo[4.4.0.0
2,7

]dekan 
S alken 30,98 10,7 – 

28 isopulegon 2-isopropenyl-5-methylcyklohexanon Ox. M keton 31,67 79,0 [49] 

29 β-karyofyllen (1R,4E,9S)-4,11,11-trimethyl-8-

methylenebicyklo[7.2.0]undeka-4-en 
S alken 32,46 30,7 [31, 45, 47, 48] 

30 menthol (2-isopropyl-5-methylcyklohexanol Ox. M alkohol 32,76 14,9 [31, 45, 48, 50] 

31 (–)-terpinen-4-ol (R)-1-Isopropyl-4-methylcyklohex-3-en-1-ol Ox. M alkohol 32,98 52,9 [48] 

32 isothymol methyl ether 2-isopropyl-1-methoxy-4-methylbenzen AU ether 33,18 51,8 – 

33 (+)-isomenthol (1S,2R,5R)-5-methyl-2-propan-2-

ylcyklohexan-1-ol 
Ox. M alkohol 34,91 16,1 [45, 47] 

34 levomenthol (1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyklohexanol Ox. M alkohol 36,49 15,6 [31] 

35 cis-β-copaen (1R,2S,6S,7S,8S)-8-isopropyl-1-methyl-3-

methylentricyklo[4.4.0.0
2,7

]dekan 
S alken 37,95 30,2 – 

36 δ-terpineol α,α-dimethyl-4-methylencyklohexanmethanol Ox. M alkohol 38,29 66,1 – 

37 γ-muurolen (1R,4aR,8aS)-1-isopropyl-7-methyl-4-

methylen-1,2,3,4,4a,5,6,8a-

oktahydronafthalen 

S alken 39,00 25,7 – 

38 germakren D (S,1Z,6Z)-8-isopropyl-1-methyl-5-

methylencyklodeka-1,6-dien 
S alken 40,45 42,9 [31, 47, 48] 

39 bicykloseskvifellandren (1S,4R,4aR)-1-isopropyl-4-methyl-7-

methylen-1,2,3,4,4a,5,6,7-oktahydronafthalen 
S alken 40,63 21,5 [48] 

40 kadina-3,5-dien (1S,4S,4aS)-1-isopropyl-4,7-dimethyl-

1,2,3,4,4a,5-hexahydronafthalen 
S alken 40,84 38,2 [31] 

41 kadina-1,4-dien (1S,4S,4aR)-4-isopropyl-1,6-dimethyl- S alken 41,16 27,0 – 
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1,2,3,4,4a,7-hexahydronaftalen 

42 piperiton 6-isopropyl-3-methylcyklohex-2-en-1-on Ox. M keton 41,69 59,4 [31, 47, 48, 50] 

43 (+)-bicyklogermakren (1S,2E,6E,10R)-3,7,11,11-

Tetramethylbicyklo[8.1.0]undeka-2,6-dien 
S alken 41,77 26,6 [31] 

44 kadina-1(10),4-dien 1-isopropyl-4,7-dimethyl-1,2,3,5,6,8a-

hexahydronafthalen 
S alken 43,09 25,7 [48] 

45 citronellol 3,7-dimethylokt-6-en-1-ol Ox. M alkohol 44,01 31,5 – 

46 dihydrocurcumen 1-(1,5-dimethylhexyl)-4-methylbenzen AU   44,27 64,4 – 

47 α-kadinen (1S,4aR,8aR)-1-isopropyl-4,7-dimethyl-

1,2,4a,5,6,8a-hexahydronaftalen 
S alken 44,81 46,3 [31] 

48 geraniol  (2Z)-3,7-dimethyl-2,6-oktadien-1-ol  Ox. M alkohol 45,72 55,6 [47] 

49 kadina-1,3,5-trien (1S,4S)-4-isopropyl-1,6-dimethyl-1,2,3,4-

tetrahydronaftalen 
S alken 46,76 32,3 – 

50 (+)-p-mentha-1,8-dien-3-on 6-isopropenyl-3-methyl-2-cykclohexen-1-on Ox. M keton 47,27 74,6 – 

51 benzylalkohol   AU alkohol 49,31 32,1 – 

52 
p-Mentha-1(7),8(10)-dien-9-

ol 
2-(4-methylencyklohexyl)prop-2-en-1-ol Ox. M alkohol 49,62 33,0 – 

53 cis-jasmon 3-methyl-2-(cis-2-penten-1-yl)cyklopent-2-en-

1-on 
Ox. M keton 51,74 66,0 [31] 

54 cis-p-mentha-2,8-dien-1-ol cis-4-isopropenyl-1-methyl-2-cyklohexen-1-ol Ox. M alkohol 53,09 13,2 – 

55 dihydroumbellulon 1-isopropyl-4-methylbicyklo[3.1.0]hexan-2-

on 
Ox. M keton 53,68 11,0 – 

56 exo-7-(trans-1-propenyl)bicyklo[4.2.0]okt-1(2)-en CU alken 54,20 12,4 – 

57 8,9-dehydrothymol 2-isopropenyl-5-methylfenol AU alkohol 56,26 21,0 – 

58 (+)-viridiflorol [1aR-(1aα,4β,4aβ,7α,7aβ,7bα)]-1,1,4,7-

tetramethyldekahydro-1H-

Cykloprop[e]azulen-4-ol 

ox. S alkohol 56,98 32,3 [48] 

59 thymol 2-isopropyl-5-methylfenol AU alkohol 60,82 48,7 [48] 

P – pravděpodobnost shody s knihovnou spekter; M – monoterpenové uhlovodíky; Ox. M – oxidované monoterpeny; S – seskviterpenové 

uhlovodíky; Ox. S – oxidované seskviterpeny; U – alifatické uhlovodíky; CU – cyklické uhlovodíky; AU – aromatické uhlovodíky; H – heterocykly 
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4.2.3 Šalvěj lékařská 

V šalvěji lékařské bylo stanoveno a identifikováno celkem 49 AAL včetně 4 alergenů, 

výsledky jsou prezentovány v tab. 4.4. V rámci dvou stanovení byly zaznamenány 3 odlišně 

identifikované AAL, konkrétně se jedná o sloučeniny č. 1, 2 a 40. Nejpočetnější skupinu 

tvořily oxidované monoterpeny zahrnující 18 identifikovaných AAL, dále uhlovodíky mimo 

terpeny s 11 AAL (včetně 5 AU, 4 U a 2 CU), 10 monoterpenových a 7 seskviterpenových 

uhlovodíků a 3 oxidované seskviterpeny. Výsledky se shodují s literaturou [58], která uvádí, 

že majoritní část silice šalvěje je tvořena monoterpeny, mezi nimiž převládají oxidované 

monoterpeny. Ze stanovených 49 AAL bylo v citovaných studiích (viz tab. 4.4) publikováno 

28 z nich, což je 57 %. V šalvěji lékařské byly identifikovány aldehydy, alkeny, alkoholy, 

epoxidy, estery a ketony, jejich konkrétní zastoupení shrnuje graf 4.3. 

 
Graf 4.3 Početní zastoupení jednotlivých skupin aromaticky aktivních látek v šalvěji lékařské 
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Tab. 4.4 Aromaticky aktivní látky identifikované v šalvěji lékařské 

č. Látka Systematický název Zařazení 
Funkční 

skupina 

RT 

[min] 

P 

[%] 
Publikace 

1 7-methylokta-3,4-dien   U alken 4,89 13,6 – 

 

1,1-dimethyl-2-(2-methyl-2-propenyl)cyklopropan CU alken 4,89 22,0 – 

2 α-thujen 5-isopropyl-2-methylbicyclo[3.1.0]hex-2-en M alken 6,97 13,8 [146] 

 

α-pinen 2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en M alken 7,05 12,2 [53, 58–60, 63, 146] 

3 kamfen 2,2-dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptan M alken 8,35 39,1 [53, 58, 59, 63, 64] 

4 β-pinen 6,6-dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptan M alken 9,87 14,5 [53, 58–60, 64, 146] 

5 β-myrcen 7-methyl-3-methyleneokta-1,6-dien M alken 12,33 67,4 [53, 58, 63, 64, 146] 

6 α-terpinolen 1-methyl-4-(1-methylethyliden)cyklohex-1-en M alken 12,85 23,5 [58, 63, 64, 146] 

7 (R)-(+)-limonen (R)-4-isopropenyl-1-methylcyklohex-1-en M alken 13,74 49,6 [53, 63, 64, 146] 

8 1,8-cineol 1,3,3-trimethyl-2-oxabicyklo[2.2.2]oktan Ox. M epoxid 14,08 89,5 [53, 58–60, 63, 64] 

9 trans-β-ocimen trans-3,7-dimethylokta-1,3,6-trien M alken 15,32 24,4 [58, 63, 64, 146] 

10 γ-terpinen 1-isopropyl-4-methyl-cyklohexa-1,4-dien M alken 15,70 29,3 [53, 58, 63, 64, 146] 

11 cis-β-ocimen cis-3,7-dimethylokta-1,3,6-trien M alken 16,03 22,0 [58, 59, 64, 146] 

12 o-cymen 2-isopropyl-1-methylbenzen AU   16,83 26,6 – 

13 isoterpinolen 6-isopropyliden-3-methylcyklohexen M alken 17,31 17,1 – 

14 α-thujon (1S,4R,5R)-1-isopropyl-4-

methylbicyklo[3.1.0]hexan-3-on  
Ox. M keton 23,46 32,3 

[53, 58, 59, 63, 64, 

146] 

15 β-thujon (1S,4S,5R)-1-isopropyl-4-

methylbicyklo[3.1.0]hexan-3-on  
Ox. M keton 24,32 35,1 

[53, 58, 59, 63, 64, 

146] 

16 okt-1-en-3-ol   U alkohol 24,58 68,0 [146] 

17 (–)-α-copaen (1R,2S,6S,7S,8S)-(–)-8-isopropyl-1,3-

dimethyltricyklo[4.4.0.0
2,7

]dek-3-en 
S alken 26,29 12,3 [59] 

18 kafr (1R)-1,7,7-trimethylbicyklo[2.2.1]heptan-2-on Ox. M keton 27,61 47,0 [58–60, 63, 64, 146] 

19 linalool 3,7-dimethylokta-1,6-dien-3-ol Ox. M alkohol 29,26 51,7 [58, 63, 64] 

20 bornyl acetát (1S,2R,4S)-1,7,7-trimethylbicyklo[2.2.1]hept-2-yl 

acetát 
Ox. M ester 31,12 36,2 [59, 63, 64, 146] 
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21 isobornyl acetát (1R,2R,4R)-1,7,7-trimethylbicyklo[2.2.1]hept-2-yl 

acetát 
Ox. M ester 31,31 33,6 [146] 

22 β-karyofyllen (1R,4E,9S)-4,11,11-trimethyl-8-

methylenebicyklo[7.2.0]undeka-4-en 
S alken 32,08 38,2 

[53, 58, 59, 63, 64, 

146] 

23 (–)-terpinen-4-ol (R)-1-Isopropyl-4-methylcyklohex-3-en-1-ol Ox. M alkohol 32,56 64,5 [63, 146] 

24 guaia-6,9-dien (1R,3aS,8aS)-7-isopropyl-1,4-dimethyl-

1,2,3,3a,6,8a-hexahydroazulen 
S alken 35,24 11,3 – 

25 trans-sabinyl acetát (1S,3S,5S)-4-methylen-1-(1-

methylethyl)bicyklo[3.1.0]hex-3-yl acetát 
Ox. M ester 36,44 33,6 – 

26 humulen (1E,4E,8E)-2,6,6,9-tetramethylcykloundeka-1,4,8-

trien 
S alken 37,54 54,8 [58, 59, 63, 64, 146] 

27 δ-terpineol α,α-dimethyl-4-methylencyklohexanmethanol Ox. M alkohol 37,94 66,4 – 

28 kadina-3,5-dien (1S,4S,4aS)-1-isopropyl-4,7-dimethyl-1,2,3,4,4a,5-

hexahydronafthalen 
S alken 38,62 15,6 – 

29 myrtenyl acetát (1S)-6,6-dimethylbicyklo[3.1.1]hept-2-en-2-

methanol acetát 
Ox. M ester 38,84 30,5 – 

30 (+)-leden (1aR,7R,7aS,7bR)-1,1,4,7-tetramethyl-

1a,2,3,5,6,7,7a,7b-oktahydro-1H-

cyklopropa[e]azulen 

S alken 39,03 14,3 – 

31 borneol 1,7,7-trimethyl-bicyklo[2.2.1]heptan-2-ol Ox. M alkohol 39,88 36,3 [53, 58, 59, 63, 146] 

32 isothujol 1-isopropyl-4-methylbicyklo[3.1.0]hexan-3-ol  Ox. M alkohol 39,98 36,6 – 

33 kadina-1(10),4-dien 1-isopropyl-4,7-dimethyl-1,2,3,5,6,8a-

hexahydronafthalen 
S alken 42,85 21,2 [58] 

34 2-pentylnon-2-enal   U aldehyd 43,68 50,3 – 

35 citronellol 3,7-dimethylokt-6-en-1-ol Ox. M alkohol 43,93 32,8 – 

36 p-mentha-1,5-dien-7-ol (4-Isopropylcyklohexa-1,5-dien-1-yl)methanol Ox. M alkohol 45,05 46,5 – 

37 7-methylokt-3-en-2-on   U keton 46,22 37,2 – 

38 p-cymen-8-ol 2-(4-methylfenyl)propan-2-ol AU alkohol 47,95 65,7 – 

39 benzylalkohol   AU alkohol 49,20 41,2 – 

40 1,3,3,4-tetramethyl-2-oxabicyklo[2.2.0]hexan CU epoxid 50,99 30,7 – 
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  1,2,2,3-tetramethylcyklopent-3-en-1-ol  CU alkohol 51,00 31,1 – 

41 karyofyllen oxid (1R,4R,6R,10S)-4,12,12-trimethyl-9-methylen-5-

oxatricyklo[8.2.0.0
4,6]

dodekan 
Ox. S epoxid 52,95 30,7 [59, 64, 146] 

42 kar-3-en-5-on 4,7,7-trimethylbicyklo[4.1.0]hept-3-en-2-on Ox. M keton 53,75 24,6 – 

43 bornan-2,5-dion 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2,5-dion Ox. M keton 54,34 40,2 – 

44 humulen epoxide II (1R,3E,7E,11R)-1,5,5,8-tetramethyl-12-

oxabicyklo[9.1.0]dodeka-3,7-dien 
Ox. S epoxid 55,15 77,8 [59] 

45 5-ketobornyl acetát 1,7,7-trimethyl-5-oxobicyklo[2.2.1]hept-2-yl acetát Ox. M ester 55,44 57,9 – 

46 (+)-viridiflorol [1aR-(1aα,4β,4aβ,7α,7aβ,7bα)]-1,1,4,7-

tetramethyldekahydro-1H-Cykloprop[e]azulen-4-ol 
Ox. S alkohol 56,90 33,9 [59, 64, 146] 

47 5-formylmethyl-6-hydroxy-3,3-dimethyl-6-vinyl-bicyklo[3.2.0]heptan-2-on CU aldehyd 57,07 20,8 – 

48 karvakrol 5-isopropyl-2-methylfenol AU alkohol 61,63 39,4 [60] 

49 cis-lanceol (2E)-2-(4,7-dimethyl-3,4,4a,5,6,8a-hexahydro-

1(2H)-naftalenyliden)-1-propanol   
AU alkohol 63,67 12,8 – 

P – pravděpodobnost shody s knihovnou spekter; M – monoterpenové uhlovodíky; Ox. M – oxidované monoterpeny; S – seskviterpenové 

uhlovodíky; Ox. S – oxidované seskviterpeny; U – alifatické uhlovodíky; CU – cyklické uhlovodíky; AU – aromatické uhlovodíky 
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4.2.4 Třezalka tečkovaná 

Třezalka tečkovaná disponovala při porovnání s ostatními analyzovanými léčivými 

rostlinami nejnižším počtem identifikovaných AAL, a to 41 včetně 4 alergenů. Sloučenina 

č. 16 byla rozdílně identifikována v rámci dvou provedených analýz, oba výsledky jsou 

prezentovány v tab. 4.5. Nejpočetnější zastoupení tvořilo 14 uhlovodíků mimo terpeny (včetně 

12 U a 2 AU), dále bylo identifikováno 13 seskviterpenových a 9 monoterpenových 

uhlovodíků, nejmenší část představovaly 3 oxidované monoterpeny a 2 oxidované 

seskviterpeny. Jak bylo zmíněno v rešerši [74, 77, 90], zastoupení uhlovodíků a terpenů 

značně závisí na lokalitě původu (viz tab. 2.17). Jelikož nebyla provedena kvantifikace všech 

AAL, nelze s určitostí říci, se vzorky jakého původu se náš vzorek z Brna shoduje. 

Z celkového počtu 41 identifikovaných AAL bylo v citovaných studiích (viz tab. 4.5) již 

publikováno 28 vonných látek, což představuje 68 %. Graf 4.4 ukazuje zastoupení 

jednotlivých skupin v třezalce tečkované. Lze vidět, že se v třezalce vyskytují skoro tři 

čtvrtiny sloučenin bez funkční skupiny (alkeny následovány alkany). 

 
Graf 4.4 Početní zastoupení jednotlivých skupin aromaticky aktivních látek v třezalce tečkované 
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Tab. 4.5 Aromaticky aktivní látky identifikované v třezalce tečkované („v“ se vztahuje k přítomnosti látky ve všech publikacích: 74, 77, 79, 80, 84, 85, 93, 94) 

č. Látka Systematický název 
Zařazení 

Funkční 

skupina 

RT 

[min] 

P 

[%] 
Publikace 

1 2-methyloktan   U alkan 3,34 54,4 v kromě [79] 

2 nonan   U alkan 3,93 41,1 v kromě [79] 

3 3-methylnonan   U alkan 5,31 32,0 [77, 79, 84, 90] 

4 (R)-α-pinen (1R)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en M alken 6,94 17,3 v kromě [85] 

5 2-methyldekan   U alkan 7,92 37,1 [74, 77, 84] 

6 undekan   U alkan 9,42 43,6 v kromě [74] 

7 (–)-β-pinen (S)-6,6-dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptan M alken 9,89 25,4 v 

8 β-myrcen 7-methyl-3-methyleneokta-1,6-dien M alken 12,26 62,5 v 

9 (R)-(+)-limonen (R)-4-isopropenyl-1-methylcyklohex-1-en M alken 13,62 54,7 v kromě [85] 

10 trans-β-ocimen trans-3,7-dimethylokta-1,3,6-trien M alken 15,30 39,8 v krom [77,79] 

11 2-methyldodekan   U alkan 15,81 25,8 

 12 cis-β-ocimen cis-3,7-dimethylokta-1,3,6-trien M alken 16,05 29,0 [74, 77, 84, 93] 

13 o-cymen 2-isopropyl-1-methylbenzen AU   16,79 23,0 [77] 

14 tridekan   U alkan 17,63 35,2 [77, 79, 85, 94] 

15 6-methylhept-5-en-2-on U alken 19,79 81,1 [84] 

16 α-pyronen 1,5,5,6-tetramethylcyklohexa-1,3-dien   M alken 21,28 15,0 

   neo-allo-ocimen (4E,6Z)-2,6-dimethylokta-2,4,6-trien M alken 21,29 19,6 

 17 cis-hex-3-en-1-ol   U alkohol 21,78 29,3 

 18 α-thujon (1S,4R,5R)-1-isopropyl-4-methylbicyklo[3.1.0]hexan-3-on Ox. M keton 23,24 34,9 

 19 cis-linalool oxid 

(furanoid) 
cis-5-ethenyltetrahydro-α,α,5-trimethyl-2-furanmethanol 

M epoxid 24,09 34,6 
 

20 α-cubeben (3aS,3bR,4S,7R,7aR)-4-isopropyl-3,7-dimethyl-3a,3b,4,5,6,7-

hexahydro-1H-cyklopenta[1,3]cyclopropa[1,2]benzene 
S alken 24,60 21,4 [84, 94] 

21 (+)-α-longipinen (1R,2S,7R,8R)-2,6,6,9-tetramethyltricyclo[5.4.0.0(2,8)]undek-9-en S alken 24,98 26,4 [77, 79, 84, 94] 

22 trans-linalool 

oxid (furanoid) 

trans-5-ethenyltetrahydro-α,α,5-trimethyl-2-furanmethanol 
M epoxid 25,31 60,3 
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23 α-ylangen (1S,2R,6R,7R,8S)-8-isopropyl-1,3-dimethyltricyklo[4.4.0.0
2,7

]dek-

3-en 
S alken 25,65 41,5 [77, 79, 84, 93] 

24 α-copaen (1R,2S,6S,7S,8S)-8-isopropyl-1,3-dimethyltricyklo[4.4.0.0
2,7

]dek-

3-en 
S alken 26,04 15,8 

v kromě [74, 

85] 

25 linalool 3,7-dimethylokta-1,6-dien-3-ol Ox. M alkohol 29,18 50,8 [74, 94] 

26 β-funebren (3R,3aR,7R,8aS)-oktahydro-3,8,8-trimethyl-6-methylen-1H-3a,7-

methanoazulen 
S alken 30,07 37,4 [79, 84, 94] 

27 β-karyofyllen (1R,4E,9S)-4,11,11-trimethyl-8-methylenebicyklo[7.2.0]undeka-4-

en 
S alken 32,00 40,7 v 

28 (+)-aromadendren 1,1,7-trimethyl-4-methylendekahydro-1H-cyclopropa[e]azulen S alken 32,41 16,2 [77, 84, 94] 

29 α-himachalen 3,5,5-trimethyl-9-methylen-2,4a,5,6,7,8,9,9a-oktahydro-1H-

benzo[a]cyklohepten 
S alken 34,88 38,2 [74, 85] 

30 humulen (1E,4E,8E)-2,6,6,9-tetramethylcykloundeka-1,4,8-trien S alken 37,05 48,2 [74, 80, 84, 93] 

31 trans-β-farnesen (6E)-7,11-dimethyl-3-methylenedodeka-1,6,10-trien S alken 37,45 41,2 [79, 80, 93, 94] 

32 γ-muurolen (1R,4aR,8aS)-1-isopropyl-7-methyl-4-methylen-1,2,3,4,4a,5,6,8a-

oktahydronaftalen 
S alken 38,57 24,6 

[74, 77, 80, 84, 

94] 

33 β-himachalen (R)-3,5,5,9-tetramethyl-2,4a,5,6,7,8-hexahydro-1H-

benzo[a]cyklohepten 
S alken 39,76 11,2 

 

34 γ-kadinen (1R,4aS,8aS)-1-isopropyl-7-methyl-4-methylen-1,2,3,4,4a,5,6,8a-

oktahydronaftalen 
S alken 42,83 18,0 v 

35 citronellol 3,7-dimethylokt-6-en-1-ol Ox. M alkohol 43,89 23,0 

 36 tridekan-2-on   U keton 45,85 67,5 

 37 kyselina hexanová U kyselina 48,34 48,9 

 38 benzylalkohol   AU alkohol 49,21 39,6 

 39 heptanová kyselina U kyselina 52,61 83,1 

 40 karyofyllen oxid (1R,4R,6R,10S)-4,12,12-trimethyl-9-methylen-5-

oxatricyklo[8.2.0.0
4,6]

dodekan 
Ox. S epoxid 52,97 57,9 [74, 77, 79, 80] 

41 isoaromadendren 

epoxid 

1,3b,6,6-tetramethyldekahydro-1H-cyklopropa[7,8]azuleno[4,5-

b]oxiren  
Ox. S epoxid 65,09 8,1 

 

P – pravděpodobnost shody s knihovnou spekter; M – monoterpenové uhlovodíky; Ox. M – oxidované monoterpeny; S – seskviterpenové 

uhlovodíky; Ox. S – oxidované seskviterpeny; U – alifatické uhlovodíky; CU – cyklické uhlovodíky; AU – aromatické uhlovodíky; H – heterocykly
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4.2.5 Yzop lékařský 

Z výsledků prezentovaných v tab. 4.6 vyplývá, že v yzopu lékařském bylo identifikováno 

celkem 64 AAL včetně 4 alergenů. Byly zaznamenány 2 odlišně identifikované sloučeniny 

č. 32 a 33 v rámci 2 analýz. Nejpočetnější skupinou bylo 19 seskviterpenových uhlovodíků, 

následovaných 16 uhlovodíky mimo terpeny (včetně 9 AU, 5 CU a 2 U), dále bylo 

zastoupeno 15 oxidovaných monoterpenů, 10 monoterpenových uhlovodíků a 4 oxidované 

seskviterpeny. Literatura uvádí [102, 111, 120], že seskviterpeny se nacházejí v yzopu 

v minoritním množství, v práci však tvořily třetinu stanovených sloučenin, přesnější srovnání 

umožní až kvantifikace. Z celkového počtu 64 identifikovaných AAL bylo v citované 

literatuře (viz tab. 4.6) publikováno 43 z nich, což představuje 67 %. V yzopu lékařském byla 

stanovena široká škála skupin od alkenů až po ketony, konkrétní výsledky uvádí graf 4.5, 

z kterého vyplývá, že téměř polovinu tvoří alkeny a necelou čtvrtinu pak alkoholy a také 

ketony. 

 
Graf 4.5 Početní zastoupení jednotlivých skupin aromaticky aktivních látek v yzopu lékařském 
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Tab. 4.6 Aromaticky aktivní látky identifikované v yzopu lékařském 

č. Látka Systematický název Zařazení 
Funkční 

skupina 

RT 

[min] 

P 

[%] 
Publikace 

1 1R-(+)-α-pinen (1R)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en M alken 6,96 31,6 [102–116] 

2 α-thujen 5-isopropyl-2-methylbicyclo[3.1.0]hex-2-en M alken 7,15 20,8 [102–114] 

3 (–)-β-pinen (S)-6,6-dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptan M alken 9,98 21,9 [102–116] 

4 (+)-sabinen 1-Isopropyl-4-methylenbicyklo[3.1.0]hexan M alken 10,52 36,4 [102–114] 

5 β-myrcen 7-methyl-3-methyleneokta-1,6-dien M alken 12,37 65,7 [102–116] 

6 (R)-(+)-limonen (R)-4-isopropenyl-1-methylcyklohex-1-en M alken 13,72 41,9 [111–116] 

7 β-fellandren 3-isopropyl-6-methylencyklohex-1-en M alken 14,09 34,9 [102–105] 

8 trans-β-ocimen trans-3,7-dimethylokta-1,3,6-trien M alken 15,38 37,3 [108–116] 

9 γ-terpinen 1-isopropyl-4-methyl-cyklohexa-1,4-dien M alken 15,78 38,1 [102–108] 

10 cis-β-ocimen cis-3,7-dimethylokta-1,3,6-trien M alken 16,14 22,1 [102–105] 

11 o-cymen 2-isopropyl-1-methylbenzen AU   16,89 26,0 – 

12 1,2,3,4,5-pentamethylcyklopentadien CU alken 17,37 35,7 – 

13 okt-1-en-3-on   U keton 18,31 68,5 – 

14 myrtenyl methyl ether 2-(methoxymethyl)-6,6-dimethylbicyklo[3.1.1]hept-2-en Ox. M ether 21,62 91,4 [114, 116] 

15 α-methoxytoluen benzyl methyl ether AU ether 22,26 60,9 – 

16 α-thujon (1S,4R,5R)-1-isopropyl-4-methylbicyklo[3.1.0]hexan-3-on  Ox. M keton 23,35 36,3 [104, 105] 

17 β-thujon (1S,4S,5R)-1-isopropyl-4-methylbicyklo[3.1.0]hexan-3-on  Ox. M keton 24,18 35,7 [113, 114] 

18 okt-1-en-3-ol   U alkohol 24,64 77,0 [114] 

19 α-cubeben (3aS,3bR,4S,7R,7aR)-4-isopropyl-3,7-dimethyl-3a,3b,4,5,6,7-

hexahydro-1H-cyklopenta[1,3]cyclopropa[1,2]benzene 
S alken 24,97 19,4 [114] 

20 trans-sabinen hydrát (1R,2R,5S)-5-isopropyl-2-methylbicyklo[3.1.0]hexan-2-ol Ox. M alkohol 25,21 28,6 [102, 111] 

21 γ-elemen (1S,2S,4R)-2,4-diisopropenyl-1-methyl-1-vinylcyklohexan S alken 26,06 20,5 [114] 

22 α-copaen (1R,2S,6S,7S,8S)-8-isopropyl-1,3-

dimethyltricyklo[4.4.0.0
2,7

]dek-3-en 
S alken 26,56 14,7 

[103, 114, 

120] 

23 pinokamfon (1α,2α,5α)-2,6,6-trimethylbicyklo[3.1.1]heptan-3-on  Ox. M keton 27,74 61.9 [103–108] 
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24 (–)-β-bourbonen (1S,3aS,3bR,6aS,6bR)-1-isopropyl-3a-methyl-6-

methylendekahydrocyklopenta[3,4]cyklobuta[1,2]cyklopenten 
S alken 28,05 94,7 

[102, 108, 

111–120] 

25 β-maalien (1aR,3aS,7bS)-1,1,3a,7-tetramethyl-1a,2,3,3a,4,5,6,7b-

oktahydro-1H-cyklopropa[a]naftalen 
S alken 28,70 12,1 – 

26 isopinokamfon (1α,2β,5α)-2,6,6-trimethylbicyklo[3.1.1]heptan-3-on Ox. M keton 29,39 40.0 [102–111] 

27 pinokarvon 6,6-dimethyl-2-methylenbicyklo[3.1.1]heptan-3-on Ox. M keton 30,52 26,6 [102–105] 

28 (+)-nopinon (1R)-6,6-dimethylbicyklo[3.1.1]heptan-2-on CU keton 31,08 44,2 – 

29 cis-β-copaen (1R,2S,6S,7S,8S)-8-isopropyl-1-methyl-3-

methylentricyklo[4.4.0.0
2,7

]dekan 
S alken 31,65 15,2 [108, 114] 

30 β-karyofyllen (1R,4E,9S)-4,11,11-trimethyl-8-

methylenebicyklo[7.2.0]undeka-4-en 
S alken 32,06 36,7 [102–111] 

31 (–)-

bicykloseskvifellandren 

(1S,4R,4aR)-1-isopropyl-4-methyl-7-methylen-

1,2,3,4,4a,5,6,7-oktahydronafthalen 
S alken 33,36 28,6 – 

32 1,1,4a-trimethyl-5-methylen-6-oxodekahydro-2-naftalenyl benzoát AU ester 34,30 29,2 – 

  methyl benzoát   AU ester 34,18 35,50 – 

33 α-thujenal 5-isopropylbicyklo[3.1.0]hex-2-en-2-karbaldehyd Ox. M aldehyd 34,49 41,3 – 

  myrtenal 6,6-dimethylbicyklo(3.1.1)hept-2-en-2-karbaldehyd Ox. M aldehyd 34,36   [108–114] 

34 2,5,5-trimethyl-3-cyklohexen-1-on CU keton 34,77 46,4 – 

35 kadina-3,5-dien (1S,4S,4aS)-1-isopropyl-4,7-dimethyl-1,2,3,4,4a,5-

hexahydronafthalen 
S alken 35,09 70,2 – 

36 (–)-alloaromadendren 1,1,7-Trimethyl-4-methylendecahydro-1H-

cyclopropa[e]azulen 
S alken 35,51 9,0 

[103, 108, 

116–120] 

37 2,2,4a-trimethyl-1,2,2a,4a,6,7-hexahydro-5H-cyklobuta[c]pentalen-5-on CU keton 36,70 20,7 – 

38 humulen (1E,4E,8E)-2,6,6,9-tetramethylcykloundeka-1,4,8-trien S alken 37,27 47,5 [102–108] 

39 cis-muurola-4(14),5-

dien 

(1S,4S,4aR)-1-isopropyl-4-methyl-7-methylen-

1,2,3,4,4a,5,6,7-oktahydronaftalen 
S alken 37,45 25,1 [120] 

40 estragol p-Methoxyallylbenzen AU ether 38,03 40,9 [114, 120] 

41 α-amorfen  (1R,4aS,8aR)-1-isopropyl-4,7-dimethyl-1,2,4a,5,6,8a-

hexahydronaftalen 
S alken 38,76 8,5 – 

42 myrtenyl acetát (1S)-6,6-dimethylbicyklo[3.1.1]hept-2-en-2-methanol acetát Ox. M ester 39,11 48,3 [119, 120] 

43 α-terpineol 2-(4-methyl-3-cyklohexen-1-yl)-2-propanol   Ox. M alkohol 39,85 40,0 [111, 114] 
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44 germakren D (S,1Z,6Z)-8-isopropyl-1-methyl-5-methylencyklodeka-1,6-

dien 
S alken 40,15 46,5 [102–108] 

45 kadina-1(2),4-dien (1S,4S,4aR)-4-isopropyl-1,6-dimethyl-1,2,3,4,4a,7-

hexahydronaftalene 
S alken 40,80 44,4 – 

46 α-muurolen (1S,4aS,8aR)-1-isopropyl-4,7-dimethyl-1,2,4a,5,6,8a-

hexahydronaftalen 
S alken 41,15 20,1 – 

47 (+)-bicyklogermakren (1S,2E,6E,10R)-3,7,11,11-Tetramethylbicyklo[8.1.0]undeka-

2,6-dien 
S alken 41,59 29,6 

[102–108, 

114–120] 

48 karvon 2-methyl-5-isopropenyl-2-cyklohexen-1-on Ox. M keton 41,86 42,5 [102, 114] 

49 kadina-1(10),4-dien 1-isopropyl-4,7-dimethyl-1,2,3,5,6,8a-hexahydronafthalen S alken 43,00 20,2 [111, 114] 

50 citronellol 3,7-dimethylokt-6-en-1-ol Ox. M alkohol 44,03 33,2 – 

51 α-kadinen (1S,4aR,8aR)-1-isopropyl-4,7-dimethyl-1,2,4a,5,6,8a-

hexahydronaftalen 
S alken 44,77 51,7 [98 

52 (–)-myrtenol (1R)-6,6-dimethylbicyklo[3.1.1]hept-2-en-2-methanol Ox. M alkohol 45,18 49,7 [111–116] 

53 1,4-dimethyl-4-acetyl-1-cyklohexen Ox. M keton 46,96 37,5 – 

54 benzylalkohol   AU alkohol 49,30 34,2 – 

55 2-hydroxypinokamfon 2-hydroxy-2,6,6-trimethylbicyklo[3.1.1]heptan-3-on Ox. M keton 52,44 92,9 [114, 119] 

56 2,6,6-trimethylbicyklo[3.1.1]heptan CU alkan 52,97 10,4 – 

57 karyofyllen oxid (1R,4R,6R,10S)-4,12,12-trimethyl-9-methylen-5-

oxatricyklo[8.2.0.0
4,6]

dodekan 
Ox. S epoxid 53,09 39,4 

[102–108, 

111–119] 

58 2-methylfenol 1-hydroxy-2-methylbenzen AU alkohol 54,63 56,4 – 

59 methyleugenol 1-allyl-3,4-dimethoxybenzen AU alkohol 54,80 76,1 – 

60 ledol 1,1,4,7-tetramethyldekahydro-1H-cyklopropa[e]azulen-4-ol   Ox. S alkohol 54,92 22,0 [114] 

61 elemol 2-(3-Isopropenyl-4-methyl-4-vinylcyklohexyl)-2-propanol   Ox. S alkohol 56,96 39,8 [102–105] 

62 (+)-spathulenol (1aR,4aR,7S,7aR,7bR)-1,1,7-trimethyl-4-methylendekahydro-

1H-cyklopropa[e]azulen-7-ol 
Ox. S alkohol 58,42 51,0 

[108, 111, 

114, 119] 

63 eugenol 2-methoxy-4-allylfenol AU alkohol 60,12 31,3 – 

64 thymol 2-isopropyl-5-methylfenol AU alkohol 61,71 38,4 [113, 120] 

P – pravděpodobnost shody s knihovnou spekter; M – monoterpenové uhlovodíky; Ox. M – oxidované monoterpeny; S – seskviterpenové 

uhlovodíky; Ox. S – oxidované seskviterpeny; U – alifatické uhlovodíky; CU – cyklické uhlovodíky; AU – aromatické uhlovodíky; H – heterocykly
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4.3 Identifikace a kvantifikace alergenních aromaticky aktivních látek ve vzorcích 

Jak již bylo zmíněno, problematika alegenů je v současné době velmi aktuální, a zvyšuje se 

zájem i o vonné látky s alergenními účinky. Z tohoto důvodu byla věnována zvláštní 

pozornost těmto látkám v analyzovaných vzorcích bylin. 

Byla provedena kalibrace a ověřeny vybrané validační parametry pro standardy vonných 

alergenů. Validace metody SPME-GC-MS byla zaměřena na linearitu, meze detekce (LOD) 

a meze stanovitelnosti (LOQ). Linearita byla stanovena na základě sestrojení kalibračních 

přímek závislosti plochy píků na koncentraci standardu. Proložením lineární spojnice trendu 

byla získána rovnice lineární regrese a koeficient determinace (R
2
). Výsledné parametry pro 

vybrané alergenní aromaticky aktivní látky jsou shrnuty v tab. 4.7.  

Alergeny ve vzorcích byly identifikovány na základě srovnání hmotnostních spekter 

s dostupnou knihovnou spekter, potvrzeny porovnáním s retenčními časy standardů 

a kvantifikovány pomocí rovnice lineární regrese kalibračních přímek standardů. Výsledky (v 

mg·kg
-1

) jsou uvedeny v tab. 4.8. 

Tab. 4.7 Validované parametry metody SPME-GC-MS 

Sloučenina 
tv  

[°C] 

RT  

[min] 
R

2
 

Lineární rozsah 

[μg·ml
-1

] 

LOD 

[ng·ml
-1

] 

LOQ 

[ng·ml
-1

] 

D-limonen 178 13,58 0,9946 0,001–100 1,00 3,00 

linalool 198 29,19 0,9982 0,000 01–100 0,01 0,03 

β-citronellol 224 44,04 0,9998 0,001–10 1,00 3,00 

geraniol 230 47,96 0,9823 0,000 01–10 0,01 0,03 

benzylalkohol 205 49,20 0,9943 0,000 01–100 0,01 0,03 

eugenol 225 60,18 0,9891 0,050–50 50,00 150,00 

 

Dalším plánovaným krokem našeho výzkumu je aplikace léčivých rostlin nebo jejich 

komponent do potravinářských výrobků. Potravinářská legislativa zatím použití většiny 

vonných látek nereguluje, není nijak ošetřen ani přídavek podezřelých alergenů, na rozdíl od 

kosmetických výrobků, přestože se jedná o tytéž látky. Pro jakési hrubé přiblížení a porovnání 

byla v této práci zvolena limitní koncentrace stanovená pro kosmetické přípravky, které se 

neoplachují neboli leave on (0,001 %, tj. 10 mg·kg
-1

). Jak lze vidět v tab. 4.8., tato 

koncentrace byla u některých AAL (v tabulce zvýrazněné tučně) překročena. 

Tab. 4.8 Výsledná koncentrace alergenních AAL v léčivých rostlinách 

Sloučenina 
c [mg·kg

-1
] 

Levandule Máta Šalvěj Třezalka Yzop 

D-limonen 2,39 ± 0,59 10,70 ± 1,72 21,73 ± 5,63 6,17 ± 0,52 14,00 ± 2,15 

linalool 164,15 ± 0,15 14,37 ± 1,83 13,15 ± 0,75 0,24 ± 0,22 – 

β-citronellol – 0,85 ± 0,03 14,67 ± 1,06 1,33 ± 0,11 12,75 ± 0,59 

geraniol – 0,21 ± 0,07 – – – 

benzylalkohol – 1,42 ± 0,27 59,19 ± 40,70 9,47 ± 0,81 3,70 ± 0,48 

eugenol – – – – 1,84 ± 0,21 
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Za zmínku stojí nalezený zvláště vysoký obsah linaloolu v levanduli a benzylakoholu 

v šalvěji; při porovnání s výsledky jiné studie zabývající se také množstvím alergenních AAL 

v potravinách [147], je však patrné, že toto množství v léčivých rostlinách není neobvyklé. 

V dané publikaci byla např. zjištěna koncentrace linaloolu 2 307 mg·kg
-1

 v suché směsi 

roibosu nebo 1 282 mg·kg
-1

 v bonbonech a koncentrace benzylalkoholu 245 mg·kg
-1

 v suché 

směsi černého čaje či 260 mg·l
-1

 v alkoholickém nápoji. 

Vzhledem k tomu, že o možných účincích sledovaných alergenů na lidský organismus po 

konzumaci je známo jen velmi málo, i při překročení uvedené koncentrace se lze pouze 

dohadovat o jejich negativním působení. Při porovnání výsledků s údaji uvedenými v kap. 

2.6.1 (ADI, NOAEL a LD50) bylo zjištěno, že při běžné konzumaci léčivých rostlin (jednotky 

případně desítky gramů) nehrozí v žádném případě letální nebezpečí a také nebudou 

překročeny hodnoty NOAEL, tj. maximální dávky, při které ještě není pozorován škodlivý 

účinek, ani přijetelného denního příjmu (ADI) včetně doporučení WHO týkající se omezení 

limonenu jako aditiva. Nicméně to nemění nic na faktu, že tyto aromatické látky mohou 

u citlivého jedince způsobit alergickou reakci a není vyloučeno, že v budoucnu budou 

podobné limity zavedeny i v potravinářské legislativě. 
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5 ZÁVĚR 

Léčivé rostliny jsou v dnešní době značně studovány pro své potenciální příznivé vlastnosti 

nebo terapeutické užití. Aromaticky aktivní látky (AAL) v nich obsažené vykazují často 

antioxidační, antimikrobiální a další příznivé účinky. Právě AAL jsou mnohdy příčinou 

biologické aktivity léčivých rostlin. Nicméně některé z nich mohou mít i výrazné alergenní či 

jiné nežádoucí účinky.  

Cílem této práce proto byla identifikace AAL a následná kvantifikace přítomných 

alergenních vonných látek v 5 vybraných druzích u nás běžně dostupných léčivých rostlin, 

konkrétně v levanduli lékařské, mátě peprné, šalvěji lékařské, třezalce tečkované a yzopu 

lékařském. Pro stanovení AAL ve vzorcích byla zvolena metoda SPME-GC-MS.  

V experimentální části byla nejprve provedna optimalizace vybraných parametrů SPME-

GC-MS metody a validovány parametry pro stanovení alergenních AAL. Počet 

identifikovaných látek v léčivých rostlinách odpovídal výsledkům citované literatury. Více 

než polovina stanovených AAL byla v konkrétních bylinách již dřívé identifikována (dle 

citovaných publikací), byly identifikovány i některé sloučeniny, které v těchto bylinách dosud 

nebyly nalezeny. Ve všech bylinách čeledi Lamiaceae byly shodně nejpočetněji zastoupeny 

alkeny a následně alkoholy, zatímco vonné látky třezalky (čeleď Hypericaceae) byly tvořeny 

cca ze tří čtvrtin sloučeninami bez funkční skupiny, tj. alkeny a také alkany.  

V levanduli bylo stanoveno celkem 69 AAL včetně 2 alergenů, nejpočetnější skupinu 

tvořily oxidované monoterpeny (22 AAL) a ostatní uhlovodíky mimo terpeny (23 AAL). 

V mátě peprné bylo identifikováno 59 AAL včetně 5 alergenních AAL, nejpočetněji byly 

zastoupeny oxidované monoterpeny (22 AAL). Šalvěj lékařská obsahovala 49 

identifikovaných AAL včetně 4 alergenů, nejzastoupenější skupinou bylo 18 oxidovaných 

monoterpenů. V třezalce bylo nalezeno nejméně AAL, tj. 41 včetně 4 vonných alergenů, 

z nichž největší množství tvořilo 13 seskviterpenových uhlovodíků a 14 ostatních uhlovodíků 

mimo terpeny. V yzopu lékařském bylo identifikováno 64 AAL včetně 4 alergenů, 

nejpočetnější skupinou bylo 19 seskviterpenových uhlovodíků. 

Nejvíce vonných alergenů bylo identifikováno v mátě (5), nejméně v levanduli (2). 

Nejvyšší koncentrace byla zaznamenána v levanduli a to linaloolu 164,15 mg·kg
-1

, naopak 

nejnižší zjištěná koncentrace byla naměřena u geraniolu v mátě v množství 0,21 mg·kg
-1

. Při 

srovnání výsledných koncentrací s limitem stanoveným Nařízením (ES) č. 1223/2009 pro 

přípravky, které se neoplachují – leave on (dosud neexistuje legilativní předpis regulující 

obsah alergenních AAL v potravinách), v devíti případech (levandule 1, máta 2, šalvěj 4, yzop 

2) byly nalezené koncentrace nad touto hranicí. Všechny stanovené koncentrace alergenních 

AAL v léčivých rostlinách splňují doporučení pro ADI dle WHO a JECFA a lze je považovat 

za bezpečné, nicméně to nic nemění na přetrvávající možnosti výskytu přecitlivělosti nebo 

alergenní reakce při jejich přídavku do potravin. 
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AAL  Aromaticky aktivní látky 

ADI  Acceptable daily intake (přijatelný denní příjem) 

BHA  Butylovaný hydroxyanisol 

CEFS  Committee of Experts on Flavouring Substances of the Council of Europe 

CNS  Centrální nervový systém 

COMT  Catechol-O-methyltransferase (katechol-O-methyltransferáza) 

DAD  Diode Array Detector (detektor s diodovým polem – HPLC)  

DPPH  2,2-difenyl-1-pikrylhydrazyl 

EO  Esenciální olej 

EMA  European Medicines Agency (Evropská léková agentura) 

ESCOP European Scientific Cooperative on Phytotherapy 

FAO  Food and Agriculture Organization of the United Nations 

FD  Fluorescenční denzitometr 

FL  Fluorometrická detekce HPLC 

FTIR  Fourier transform infrared spectroscopy  

  (infračervená spektrometrie s Furierovou transformací) 

G+ a G– Grampozitivní a gramnegativní (bakterie) 

GABA  y-aminobutyric acid (kyselina γ-aminomáselná) 

GC-FID Gas chromatography-flame ionization detection 

  (plynová chromatografie s plamenově ionizačním detektorem) 

GC-MS Gas chromatography-mass spectometry  

  (plynová chromatografie s hmotnostní detekcí) 

GC-O  Gas chromatography-olfactometry  

  (plynová chromatografie ve spojení s olfaktometrickým detektorem) 

GRAS  Generally Recognized as Safe 

HPLC  High performace liguid chromatography 

  (vysokoúčinná kapalinová chromatografie) 

HS  Headspace 

HS-SPME Mikroextrakce pevnou fází z prostoru nad vzorkem (headspace) 

HSV  Virus herpes simplex 

JECFA Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives 

LD50  Dosis letalis media (střední smrtná dávka, která způsobí úhyn 50 % živočichů) 

LDL  Low-density lipoprotein (lipoprotein s nízkou hustotou) 

LOD  Limit of detection (mez detekce) 

LOQ  Limit of quantification (mez stanovitelnosti) 

MAO  Monoaminooxidase (monoaminooxidáza) 

MIC  Minimální inhibiční koncentrace 

MK  Mastné kyseliny 

MUFA  Monounsaturated fatty acids (mononenasycené mastné kyseliny) 

NDV  Virus Newcastleské nemoci 
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NOAEL No Observed Adverse Effect Level  

  (nejvyšši davka, při ktere ještě nebyl pozorovan škodlivy učinek) 

OSN  Organizace spojených národů 

PUFA  Polyunsaturated fatty acids (polynenasycené mastné kyseliny) 

SAFA/SFA Saturated fatty acids (nasycené mastné kyseliny) 

SD  Směrodatná odchylka 

SPME  Solid phase microextraction (mikroextrakce pevnou fází) 

TDI  Tolerable daily intake (tolerovaný denní příjem) 

TLC  Thin layer chromatography (tenkovrstvá chromatografie) 

UFA  Unsaturated fatty acids (nenasycené mastné kyseliny) 

UV-VIS Ultraviolet Visible Spectroscopy 

VLDL  Very low-density lipoprotein (lipoprotein s velmi nízkou hustotou) 

VSV  Vesicular stomatitis virus (vezikulární stomatitida – virové onemocnění zvířat) 

WHO  World Health Organization (Světová zdravotnická organizace) 

  



102 

8 SEZNAM PŘÍLOH 
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Příloha 2 Chromatogram těkavých látek ve vzorku máty peprné 
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9 PŘÍLOHY 

Příloha 1 Chromatogram těkavých látek ve vzorku levandule lékařské (retenční časy odpovídají 

identifikovaným sloučeninám v tab. 4.2) 

 
 

Příloha 2 Chromatogram těkavých látek ve vzorku máty peprné (retenční časy odpovídají 

identifikovaným sloučeninám v tab. 4.3) 
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Příloha 3 Chromatogram těkavých látek ve vzorku šalvěje lékařské (retenční časy odpovídají 

identifikovaným sloučeninám v tab. 4.4) 

 
 

Příloha 4 Chromatogram těkavých látek ve vzorku třezalky tečkované (retenční časy odpovídají 

identifikovaným sloučeninám v tab. 4.5) 
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Příloha 5 Chromatogram těkavých látek ve vzorku yzopu lékařského (retenční časy odpovídají 

identifikovaným sloučeninám v tab. 4.6) 

 


