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ABSTRAKT 
 Diplomová práce se zabývá studiem terpenických látek obsažených v rostlinách máty. 
Terpenické látky jsou těkavé nízkomolekulární sloučeniny složené z několika isoprenových 
jednotek, které dávají rostlinám jejich typickou vůni a vyznačují se baktericidními 
a insekticidními účinky. Díky těmto účinkům je možné jejich využití jako botanické pesticidy, 
které nejsou toxické a nedochází ke vzniku rezistentních organismů. Každá rostlina však 
obsahuje velmi malé množství těchto látek, a proto se jejich množství zvyšuje za pomoci 
elicitorů. Elicitory aktivují v rostlině obranné mechanismy vedoucí ke zvýšené odolnosti 
a produkci sekundárních metabolitů. K identifikaci a kvantifikaci analytů byla použita metoda 
plynové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií. 

 

 
 
ABSTRACT 
 Diploma thesis is focused on study of compounds of terpenic nature in mint plants. Terpenic 
compounds are volatile hydrocarbons formed by several isoprenoid units with low molecular 
weight which cause the typical smell of plants. Presence of these compounds cause that plants 
seem to be fungicidal, bactericidal and insecticidal. Due to these properties, they can be used 
as botanical pesticides which are not toxic and no resistant organisms occur. Each plant 
contains relatively low concentrations of these compounds and therefore elicitors must be used 
for the increasing of terpenes amount. Elicitors activate defensive mechanisms in the plant 
leading to higher defense abilities and production of secondary metabolites. The identification 
and quantification of analytes was determined by gas chromatography in connection with mass 
spectrometry. 

 
 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Máta, Mentha, botanické pesticidy, esenciální oleje, elicitace, GC/MS 
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1 ÚVOD 
 Máta patří mezi jedny z nejstarších známých léčivých rostlin. Je často používána 
pro získávání esenciálních olejů, které mají využití v různých průmyslových odvětvích. 
Esenciální oleje obsahují látky terpenické povahy, ať už uhlovodíky, alkoholy nebo ketony. 
Převažující složkou jsou monoterpeny a seskviterpeny. Jedná se o těkavé, ve vodě málo 
rozpustné sloučeniny, složené ze dvou, respektive třech isoprenových jednotek. Terpeny 
zastávají v rostlině důležité funkce, jako jsou ochrana proti býložravcům a patogenům, inhibice 
klíčení a růstu konkurenčních rostlin, případně slouží jako atraktanty pro rozmnožování. 
Přítomností těchto látek je možné extrakty využít jako botanické pesticidy. Tyto pesticidní látky 
neovlivňují negativně životní prostředí, vykazují nízkou nebo dokonce žádnou toxicitu 
k obratlovcům a jejich používáním nedochází ke vzniku rezistentních organismů [1, 2]. 

 Pro zvýšení množství biologicky aktivních látek v rostlinách se využívá sloučenin 
abiotického a biotického původu. Metoda se nazývá elicitace, kdy se pomocí těchto látek 
(elicitorů) stimulují obranné mechanismy a tím se zvyšuje množství sekundárních metabolitů 
v rostlině. Elicitory mohou být aplikovány samostatně nebo v kombinaci, v různé růstové fázi 
rostliny nebo po sklizni. Aplikace elicitorů je považována za jednu z nejefektivnějších metod 
pro zvýšení sekundárních metabolitů v léčivých rostlinách [3]. 

 V experimentální části byla v rámci diplomové práce řešena problematika analýzy 
terpenických látek v rostlinách máty klasnaté, pěstované v Olomouci a Praze Ruzyni, 
a to za účelem posouzení kvantitativního vlivu dvou elicitorů. Rovněž zde byla řešena 
problematika zařazení několika druhů mát do určitého chemotypu. Nakonec zde byla 
porovnávána účinnost získání terpenů vybranými extrakčními technikami. Analýza látek byla 
prováděna plynovou chromatografií ve spojení s hmotnostní spektrometrií. 

 V současné době se usiluje o další výzkum a vývoj v této oblasti pro rozšíření a využití těchto 
produktů, které jsou základem pro ekologické zemědělství [1]. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 
2.1 Máta (rod Mentha) 

 Jednotlivé druhy máty patří do čeledi hluchavkovitých (Lamiaceae), rodu máta (Mentha). 
Jedná se o vytrvalé, výrazně aromatické byliny. Jsou 50–90 cm vysoké, listy mají oválný 
až eliptický tvar. Květy bývají zbarveny od světle fialové až po bílou barvu a jsou uspořádané 
v hroznech i lichoklasech; plodem je malá suchá tvrdka obsahující až 4 semena. Máta kvete 
v období července a srpna. Je široce rozšířená po celém světě, především pak v severních 
oblastech mírného a subtropického pásu [4, 5, 6]. 

 Máta se používá při nachlazení, nevolnostech nebo žaludečních a střevních potížích, 
protože má protizánětlivé, antibakteriální a antioxidační účinky, podporuje chuť k jídlu a tlumí 
bolest. Pravidelné pití mátového čaje rovněž posiluje nervovou soustavu a zlepšuje vylučování 
žluče. 

 Proto se využívá v domácnostech jako léčivá rostlina nebo koření a své další uplatnění má 
také v cukrářství, případně kosmetickém a farmaceutickém průmyslu. 

 Nejznámější je máta peprná (Mentha ˣ piperita L.), kříženec máty vodní (Mentha aquatica 
L.) a máty klasnaté (Mentha spicata L.), která je zobrazena na obrázku 1.  

 Pro člověka je vůně máty příjemná, pro hmyz je však odpudivá a to natolik, že by se mohly 
extrakty mát využít k ochraně rostlin. Máta obsahuje velké množství biologicky aktivních látek. 
Obsahuje 1–3 % silice, která je složena z monoterpenů a seskviterpenů. V největším množství 
(přes 50 %) je zastoupen menthol, dále menthon (přes 10 %) a v menším množství další 
terpenické látky. V rostlině je také možné identifikovat celou řadu polyfenolických látek, 
především flavonoidy a taniny. Díky přítomnosti právě těchto sloučenin byly u extraktů zjištěny 
fungicidní, baktericidní a insekticidní účinky. 

 Esenciální oleje z máty jsou rovněž součástí účinných látek u některých komerčně 
vyráběných přípravků, nicméně jako samotný přípravek zatím na trhu nejsou [6, 7]. 

 
Obrázek 1: Mentha ˣ piperita L. 
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 Od roku 1753 bylo vytvořeno více než 3 000 názvů pro rostliny patřících do rodu Mentha.
 Podle taxonomického hlediska se rozlišuje 18 druhů a 11 hybridů, které se rozdělují 
do 4 skupin – Pulegium, Tubulosae, Eriodontes, a Mentha. Klasifikace skupiny Mentha je 
obtížná vzhledem k její časté hybridizaci, a to jak u volně žijících, tak pěstovaných populacích. 

 Máty se rozdělují podle jejich dominantních monoterpenických látek převažujících v silici 
(tabulka 1). Tyto látky pocházejí ze tří metabolických cest; produkce acyklických monoterpenů, 
linaloolu a linalylacetátu, je typická pro linaloolovou dráhu, menthol, menthon a menthofuran 
jsou příkladem 3-oxidovaných cyklických monoterpenů patřících do metholové dráhy 
a karvonová dráha produkuje 2-oxidované cyklické monoterpeny obsahující karvon, 
dihydrokarvon a karveol. [7, 8, 9]. 

 
Tabulka 1: Rozdělení druhů mát podle převládající složky v esenciálním oleji [7, 8] 

mentholový typ karvonový typ 

M. aquatica L. M. ˣ dalmatica Tausch 

M. arvensis L. M. ˣ smithiana R. Graham 

M. canadensis L. M. suaveolens Ehrh. (syn. M. ˣ rotundifolia L.) 

M. dahurica Fisch. ex. Benth. M. spicata L. 

M. diemenica Spreng. M. ˣ villosa Huds. 

M. ˣ dumetorum Schultes  

M. gattefossei Maire  

M. ˣ gracilis Sole linaloolový typ 

M. longifolia (L.) L. M. aquatica var. Citrata (Ehrh.) Frensen. 

M. ˣ maximilianea F.W.Schultz M. longifolia (L.) L. var. Lavanduliodora ined. 

M. ˣ piperita (L.) Huds. M. ˣ piperita var. citrata (Ehrh.) 

M. pulegium L. M. ˣ piperita L. var. lavanduliodora ined. 

M. repens (Hook. f.) Briq  

M. requienii Benth.  

M. satureoides R. Br.  

M. ˣ verticillata L.  
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2.2 Esenciální oleje 

 Hmyz a zejména komáři jsou přenašeči celé řady lidských patogenů a parazitů, jako jsou 
malárie, horečka dengue, leishmanióza, filarióza nebo Chagasova choroba. Tyto nemoci 
způsobují vysokou úmrtnost a jsou ekonomickou zátěží zemí, ve kterých se vyskytují. Ročně 
se objevuje 350–500 milionů případů malárie, z nichž více než 1 milion končí úmrtím. 
Přibližně 90 % úmrtí jsou připisována dětem. 

 Ochranu před hmyzími přenašeči je možné provést třemi způsoby: 

1. Ochrana proti dospělcům založená na jejich úhynu. Tento způsob ochrany lidí je 
nejrozšířenější a jeden z nejúčinnějších. Velkého snížení výskytu malárie bylo 
dosaženo použitím insekticidů. 

2. Ochrana založená na prevenci, tj. používání repelentů k odpuzení hmyzu. Repelenty 
odpuzují samičky komárů, a tak zabraňují sání krve a přenosu infekce. Tato metoda 
ochrany je však méně účinná a je nutná opakovaná aplikace v několika hodinových 
intervalech. 

3. Regulace hustoty populace dospělců. Tato metoda může být založena na eliminaci 
přirozených prostorů vhodných pro larvální líhnutí a vývoj (např. odvodnění přírodních 
a umělých rezervoárů), nebo na používání insekticidů a larvicidů k hubení larev hmyzu. 
Přirozenou alternativou je použití predátorů konzumujících larvy (některé druhy ryb) 
ve větších vodních nádržích. 

 Vzhledem k negativnímu dopadu syntetických insekticidů se začaly hledat nové možnosti, 
které by byly šetrné k životnímu prostředí a neohrožovaly zdraví lidí. V současné době je 
jednou z nejslibnějších alternativ používání pesticidů na bázi rostlinných extraktů. Jedná se 
o směsi různých sloučenin, jejichž působení může zpomalit vývoj rezistentních organismů. 
Navíc jsou snadno biologicky rozložitelné a mají minimální vedlejší účinky na necílové 
organismy i na životní prostředí. 

 Esenciální oleje (EOs) bývají definované jako těkavé oleje obsahující aromatické 
sloučeniny, které mají výraznou vůni a chuť. V současné době jsou produkovány více 
než 17 500 rostlinnými druhy, většinou patřících mezi krytosemenné rostliny, jako je 
Lamiaceae, Rutaceae, Myrtaceae, Zingiberaceae a Asteraceae. EOs bývají také označované 
jako sekundární metabolity rostlin. Vyskytují se ve všech částech rostlin, tj. listech, stoncích, 
květech, plodech, kůrách nebo kořenech.  

 Sekundární metabolity lákají opylovače a užitečný hmyz, chrání rostlinu před teplem 
i chladem a jsou využívány k ochraně před býložravci a patogeny.  

 Jedná se o složité přírodní směsi, které obsahují 20–60 látek v různých koncentracích. 
Vyznačují se dvěma nebo třemi hlavními složkami ve vyšším zastoupení (20–70 %), 
které určují biologické vlastnosti. Ostatní látky se vyskytují ve stopovém množství. 
Mezi sloučeninami také může v závislosti na chemické struktuře a poměru určitých látek nastat 
synergistický nebo antagonistický účinek [10, 11].  
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 Pavela (2014) testoval účinnost 30 aromatických látek a jejich různé kombinace na akutní 
toxicitu larev Spodoptera littoralis.  Celkem bylo testováno 435 binárních kombinací látek, 
z nichž 135 vykazovalo významný synergistický účinek na mortalitu a 150 antagonistický 
účinek. Několik sloučenin navíc vykazovalo synergistický účinek s více než 20 látkami. Jedná 
se o γ-terpinen, limonen, p-cymen, trans-anethol, borneol a kafr. Nejčastější antagonistický 
účinek byl prokázán u L-karvonu [12]. 

 Botanické insekticidy ovlivňují biochemické procesy, které narušují endokrinní rovnováhu 
hmyzu. Mohou působit neurotoxicky nebo jako regulátory růstu, kdy dochází k narušení vývoje 
jedince. Neurotoxický účinek se projevuje hyperaktivitou s následnou hyperexcitací vedoucí 
k rychlé imobilizaci a úhynu organismu [13]. 

 Příklady rostlin obsahující vyšší množství esenciálních olejů jsou konopí, tymián, petržel, 
chmel, bobkový list, bazalka, rozmarýn, máta, pomeranč, šalvěj, pelyněk, anýz, skořice, 
hřebíček nebo fenykl [10]. 

 

2.2.1 Složení esenciálních olejů 

 Rostlinné extrakty zahrnují dvě hlavní skupiny biosyntetického původu. První je složena 
z terpenů a terpenoidů, druhá z aromatických a alifatických složek. Všechny látky se vyznačují 
nízkou molekulovou hmotností. Terpeny jsou uhlovodíky složené z několika jednotek isoprenu 
(obrázek 2), terpenoidy jsou terpeny, které byly biochemicky modifikovány pomocí enzymů. 
Enzymy přidávají molekuly kyslíku a přesouvají nebo odstraňují methylovou skupinu. 

 
Obrázek 2: Strukturní vzorec isoprenu 

 Monoterpeny jsou tvořeny ze dvou isoprenových jednotek obsahujících celkem 10 uhlíků. 
Jedná se o nejvíce zastoupenou složku tvořící 90 % celkového složení oleje. Mohou mít 
acyklickou, monocyklickou nebo bicyklickou strukturu. Kromě toho obsahují různé funkční 
skupiny, a proto mohou tvořit alkoholy (linalool, menthol, borneol), aldehydy (geranial, 
citronelal), ketony (karvon, pulegon), estery (menthylacetát, linalylacetát), ethery (1,8-cineol, 
menthofuran), peroxidy (askaridol), případně fenoly (thymol). 

 Seskviterpeny jsou složeny ze tří isoprenových jednotek obsahujících celkem 15 uhlíků. 
Zvyšující se počet uhlíkatého řetězce vede k zacyklení těchto látek a tím ke vzniku rozmanitých 
struktur. Příkladem seskviterpenů je azulen, β-karyofylen, cedrol, germakron a další.  

 Aromatické sloučeniny zahrnují aldehydy (cinamaldehyd), alkoholy (skořicový alkohol), 
fenoly (eugenol), methoxy deriváty (estragol, anetol), a methylen-dioxy deriváty (myristin, 
safrol). 

 Tyto sloučeniny mají vysokou biologickou aktivitu zejména proti bakteriím, plísním, virům 
a hmyzu. To umožňuje využívat extrakty z rostlin k vývoji ekologicky šetrných botanických 
pesticidů [10].  
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 Pavela (2015) uvádí, že terpeny jsou syntetizovány v cytoplazmě a plastidech rostlinných 
buněk prostřednictvím kyseliny malonové, mevalonové a methyl-d-erythritol-4-fosfátu. Podle 
McMurryho je biologickým prekurzorem terpenů isopentenyl-pyrofosfát (IPP), jehož biosyntéza 
probíhá mevalonovou nebo deoxy xylulosovou cestou. Při častější mevalonové cestě dochází 
nejprve ke kondenzaci acetylkoenzymu A (acetyl-CoA) za vzniku acetoacetylkoenzymu A. 
Aldolizací a následnou hydrolýzou vzniká 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA, který se redukuje 
na mevalonát. Nakonec dochází k fosforylaci s následnou dekarboxylací za vzniku IPP. 
Vzniklý isopentenyl-pyrofosfát reaguje následně s dimethylallyl-difosfátem (DMAPP) za vzniku 
geranyl-difosfátu (GPP). Konverzí této deseti uhlíkaté jednotky je získán monoterpen. 
Rovněž dochází k různým kombinacím s IPP za vzniku seskviterpenů až dvacetipěti 
uhlíkatých terpenů. Vyšší terpeny vznikají dimerací seskviterpenů a diterpenů. Schéma 
biosyntézy terpenů je znázorněno na obrázku 3 [9, 10, 14]. 

 
Obrázek 3: Schéma biosyntézy terpenů 
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2.2.1.1. Látky terpenické povahy vyskytující se u rodu Mentha 

 Esenciální oleje jsou lipofilní látky produkované speciálními vylučovacími pletivy, 
nazývanými žlaznaté trichomy. U máty se tyto trichomy vyskytují na povrchu listů a stonků. 
Bylo zjištěno, že mladé listy obsahují méně žláznatých trichomů než starší, což ukazuje 
na jejich postupný vznik během růstu listu. Navíc byla pozorována významná variace v obsahu 
monoterpenů mezi jednotlivými trichomy, třebaže trend v produkci mentholu a jeho isomerů 
koreluje s velikostí a věkem listu [9]. 

 Máta je jedna z nejpopulárnějších rostlin vhodných pro získávání esenciálních olejů. 
Tyto oleje jsou ve velké míře používané v potravinářství, voňavkářství, kosmetice 
a ve farmacii. Chemotypy mát mají genetickou schopnost produkovat EOs s typickým 
složením, které je významné pro insekticidní účinky. Určitý chemotyp však může mít různé 
zastoupení látek, a to v závislosti na klimatických podmínkách, půdních vlastnostech 
nebo lokalitě růstu máty. 

 V mátě se vyskytují monoterpeny a seskviterpeny, které je možné rozdělit na dvě skupiny 
látek, tj. uhlovodíky a terpeny obsahující v molekule kyslík. Příklady některých monoterpenů 
vyskytujících se v mátě v největším zastoupení jsou znázorněny na obrázku 4 a 5. 
Na obrázku 6 jsou prezentovány vybrané seskviterpeny [4, 14,15, 16]. 

 

 
Obrázek 4: Strukturní vzorce některých monoterpenů vyskytujících se jako uhlovodíky: (a) α-pinen; 
(b) β-pinen; (c) sabinen; (d) myrcen; (e) ocimen; (f) limonen 

 Terpenické látky obsažené v mátě peprné (Mentha piperita) a klasnaté (Mentha spicata) 
vznikají sekundární enzymatickou přeměnou limonenu. U máty peprné dochází k příjmu 
atomu kyslíku za vzniku trans-isopiperitenolu, u kterého následně nastává přeměna 
hydroxylové skupiny na keton, isopiperitenon. Dvojná vazba na pozici 2 je redukována 
za vzniku cis-isopulegonu, u něhož dochází k přesunu dvojné vazby tak, aby vznikl 
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konjugovaný systém vazeb. Vzniklý pulegon je stereoselektivní reduktázou přeměněn 
na isomenthon, nebo dominantnější menthon. Obdobná reduktáza nakonec produkuje 
menthol a jeho isomery (isomenthol, neomenthol, neoisomenthol). Nejčastěji se vyskytující 
menthol je odpovědný za charakteristickou vůni a chladivý efekt máty peprné. U máty klasnaté 
dochází ke kratšímu procesu, a to k příjmu kyslíku za vzniku trans-karveolu a jeho následné 
oxidaci na karvon. 

 Environmentální faktory značně ovlivňují složení oleje. Jakýkoli stres rostliny podporuje 
akumulaci intermediátů s karbonylovou skupinou [17]. 

 

 
Obrázek 5: Strukturní vzorce některých kyslíkatých monoterpenů: (a) menthol; (b) menthon; 
(c) eukalyptol; (d) linalool; (e) karvon; (f) piperitenon oxid 

 

 
Obrázek 6: Strukturní vzorce některých seskviterpenů: (a) β-karyofylen; (b) germacren D 
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 Pavela (2014) testoval larvicidní účinky osmi druhů mát na Culex quinquefasciatus. Největší 
efekt byl prokázán u mát s vysokým podílem piperitenon oxidu. Tato látka má významný vliv 
na toxicitu a je nejvíce zastoupena v druzích jako jsou M. rotundifolia, M. spicata, M. longifolia 
a M. suaveolens. Herrera (2015) testoval terpeny s ketonickou skupinou na dospělcích pilouse 
kukuřičného, kde prokázal insekticidní vlastnosti karvonu, piperitenonu a pulegonu. Navíc 
toxicita látky závisí také na prostorovém uspořádání; například (R)-karvon vykazuje vyšší 
toxicitu než jeho (S) enantiomer. 

 Toxicita esenciálních olejů máty byla testována zejména na larvách a kuklách mouchy 
domácí, pilousovi, potemníkovi nebo na termitech. Ve všech případech byly prokázány 
insekticidní vlastnosti olejů. Ty bývají v závislosti na zastoupení monoterpenů a jejich množství 
odlišné. Insekticidní vlastnosti esenciálních olejů jsou rozsáhle dokumentovány a lze 
konstatovat, že zatím nebyla publikována žádná rezistence organismu [15, 18, 19, 20, 21, 22]. 

 

 

2.3 Pesticidy 

 Podle United States Environmental Protection Agency (US EPA) se jako pesticid označuje 
látka nebo směsi látek určených k prevenci, hubení, odpuzování nebo snižování množství 
jakýchkoliv škůdců. Jedná se o růstové regulátory, defolianty nebo desikanty [23]. 

 Pesticidy mohou být organického nebo anorganického původu. Z anorganických sloučenin 
byla již před rokem 1 000 našeho letopočtu využívaná síra pro své baktericidní a fungicidní 
vlastnosti. Dalšími takto užívanými látkami byly měď, rtuť, arzen, olovo, fluor nebo polysulfidy.  
Zlom nastal až začátkem 20. století, kdy se začaly objevovat syntetické organické insekticidy. 
Některé organické sloučeniny fosforu (tetraethyl pyrofosfát, tabun a sarin) byly používány 
v průběhu 2. světové války rovněž jako bojové chemické látky. Další výzkumy 
prováděné ve 40. letech minulého století prokázaly toxicitu hexachlorcyklohexanu 
a dichlordifenyltrichlorethanu (DDT) pro hmyz. Mezi první selektivní herbicidy patří kyselina 
2,4-dichlorfenoxyoctová (2,4-D) [24, 25, 26]. 

 Hlavní benefity těchto látek spočívají ve zvýšené zemědělské produkci a kontrole 
nad škůdci. Na druhou stranu byla objevena rizika spojená s perzistencí v životním prostředí 
a s možností bioakumulace. Na tato rizika upozorňovala i Rachel Carson v knize Silent spring 
z roku 1962, v níž zmínila hromadění těchto látek v potravním řetězci i v lokalitách značně 
vzdálených od zdroje jejich použití. Největší koncentrace se vyskytují u ptactva a predátorů, 
kteří jsou na vrcholu potravního řetězce. V důsledku velkého množství nebezpečných látek 
dochází ke změně v reprodukci, případně k zeslabení skořápek vajec a tím k jejich poškození 
[26, 27]. 

 Pesticidy se mohou rozdělovat podle svého působení na cílové organismy (tabulka 2) 
nebo podle své chemické struktury [25]. Způsob působení na organismus může být 
buď kontaktní, kdy působící látka zůstává na povrchu škůdce, nebo systémový, kdy proniká 
do těla [24]. 
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Tabulka 2: Rozdělení pesticidů podle působení na cílový organismus [25] 

typ pesticidu cílový organismus 

insekticidy hmyz 

fungicidy plísně a cizopasné houby 

herbicidy plevelné rostliny 

moluskocidy měkkýši 

rodenticidy hlodavci 

akaricidy pavoukovití 

nematicidy hlístice 

 
 

2.3.1 Insekticidy 

 Za insekticidy se označují sloučeniny, které se používají k hubení hmyzu. Mohou to být 
anorganické i organické sloučeniny. Dnes se ve větší míře používají sloučeniny organické, 
které jsou podle chemické struktury rozdělovány na: 

• chlorované uhlovodíky, 
• organofosfáty, 
• karbamáty, 
• pyrethroidy, 
• neonikotinoidy. 

 Většina z nich má lipofilní charakter, takže se ukládají v tucích živých organismů. Největší 
riziko představují vzhledem ke své vysoké stabilitě chlorované uhlovodíky. Insekticidy mohou 
mít různě cílené účinky působení. Porovnání účinků a stability různých skupin v životním 
prostředí je shrnuto do tabulky 3. 
Tabulka 3: Stabilita a cílené účinky insekticidů 

insekticid stabilita v životním 
prostředí 

cílený účinek 

chlorované uhlovodíky měsíce – roky blokace Na+ kanálků nervových vláken 

organofosfáty týdny inhibice acetylcholinesterázy 

karbamáty týdny inhibice acetylcholinesterázy 

pyretroidy týdny blokace Na+ kanálků nervových vláken 

neonikotinoidy týdny vazba na acetylcholinový receptor 
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 Organochlorované deriváty byly první rozsáhle používanou skupinou pesticidů. Patří sem 
především DDT, dieldrin, methoxychlor, aldrin, heptachlor, lindan nebo chlordan. Nejznámější 
z této skupiny, DDT, bylo poprvé syntetizováno v roce 1874, avšak jeho insekticidní vlastnosti 
byly objeveny Paulem Müllerem až v roce 1939. Během 2. světové války bylo DDT používáno 
proti hmyzu přenášejícímu nemoci, jako je malárie. V roce 1948 pak Paul Müller obdržel 
Nobelovu cenu za medicínu. Vzhledem k vysoké perzistenci a ekonomicky nenáročné syntéze 
byl používán ve velkém množství. DDT setrvává v životním prostředí dlouhou dobu a hromadí 
se zejména v tukových tkáních živočichů. Při jeho degradaci vznikají především 
dichlordifenyldichlorethylen (DDE) a dichlordifenyldichlorethan (DDD), což jsou další toxické 
produkty setrvávající dlouhodobě v životním prostředí (obrázek 7). V současné době je jeho 
používání v Evropě a dalších západních zemích zakázáno, avšak stále se používá 
v rozvojových zemích ohrožených malárií [26, 28, 29, 30]. 

 
Obrázek 7: Struktura p,p´-DDT a jeho metabolitů 

 Syntetické pyrethroidy jsou odvozené od přírodního pyrethrinu (obrázek 8). Protože přírodní 
pyrethrin není stabilní a velice snadno podléhá degradaci, byla snaha vyvinout látky podobné, 
avšak více rezistentní. První prodávaný pyrethrinový pesticid byl allethrin, vyrobený 
v roce 1949. Do této skupiny rovněž patří například cypermethrin. Způsobují stejně jako 
organochloridy narušení Na+ kanálků na nervovém axonu. Výhodou syntetických verzí je levná 
produkce a vyšší toxicita [31, 32]. 

 
Obrázek 8: Strukturní vzorec pyrethrinu 
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 Organofosfáty (OPs) se používají jako levné insekticidy po celém světě. Z chemického 
hlediska to jsou triestery kyseliny fosforečné (obrázek 9), kde na fosforu je přímo vázaný kyslík 
nebo síra a na dvou místech je estericky vázaná methyl- nebo ethyl- skupina. Do této skupiny 
patří například malathion, parathion, chlorpyrifos a nervové plyny jako je tabun, sarin a VX. 
Toxický účinek OPs spočívá v inhibici acetylcholinesterázy, což znamená, že ovlivňují nervový 
systém [33, 34]. 

 
Obrázek 9: Obecný strukturní vzorec organofosfátů 

 Karbamáty (obrázek 10) jsou skupina odvozená od kyseliny N-methylkarbamové. Toxicita 
sloučenin je různá podle navázané fenolové nebo hydroxylové skupiny. Mezi karbamáty patří 
například karbaryl, karbofuran nebo aldikarb. Karbamáty stejně jako organofosforové pesticidy 
blokují cholinesterázu a acetylcholinesterázu. Organofosfáty a karbamáty nepředstavují tak 
vážný problém pro životní prostředí jako organohalogenované kontaminanty, protože jsou 
relativně málo stabilní a v životním prostředí vydrží pouze několik týdnů. Navíc se jen zřídka 
dostávají do potravního řetězce lidí [30, 34]. 

 
Obrázek 10: Obecný strukturní vzorec karbamátů 

 Neonikotinoidy jsou nejnovější skupina syntetických insekticidů objevená v 80. letech 
20. století. Jedná se o sloučeniny odvozené od nikotinu (obrázek 11). Mezi nejpoužívanější 
patřil imidakloprid, thiamethoxan a klothianidin. Neonikotinoidy jsou rozpustné ve vodě, 
takže se v porovnání s ostatními skupinami snadněji absorbují do rostliny a chrání tak všechny 
její části. Cílený účinek, stejně jako u nikotinu, je v navázání na acetylcholinový receptor 
v centrálním nervovém systému hmyzu. Jejich výhoda spočívá v nízké toxicitě pro obratlovce 
a naopak vysoké pro hmyz, která je přibližně desettisíckrát vyšší než u DDT. Na druhou stranu 
neonikotinoidy mění chování včel a snižují počty kolonií. Bylo rovněž prokázáno, že včely více 
přitahuje nektar z květů, na kterých byly použity tyto insekticidy [35, 36]. V současné době je 
používání většiny z těchto insekticidů zakázané [30]. 

 
Obrázek 11: Strukturní vzorec nikotinu 
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2.4 Botanické pesticidy 

 Botanické pesticidy lidé používali od počátku zemědělství, kdy se při pěstování rostlin začali 
objevovat choroby a škůdci. Lidé se snažili proti hmyzím škůdcům bránit nejprve ručním 
sběrem a mechanickým ničením. Tento způsob obrany však nestačil intenzivnímu rozvoji 
zemědělství, a proto byly zahájeny pokusy s využitím rostlinných extraktů. Receptury se 
následně dědily z generace na generaci a jejich výroba a způsob aplikace se zlepšovala. 
V průběhu 19. století se s příchodem syntetických pesticidů ustoupilo od pesticidů rostlinných 
a až nyní se k nim začíná pomalu vracet. 

 Botanické pesticidy se rozdělují na 3 základní skupiny: 

1. botanické pesticidy první generace – zahrnují pesticidy používané po staletí, 
2. botanické pesticidy druhé generace – látky vznikající ve 20. století při hledání nových 

alternativ ochrany rostlin, 
3. botanické pesticidy třetí generace – nové přípravky vzniklé v posledních desetiletích. 

 Do první generace patří nejstarší insekticidy, jako jsou pyrethrin (obrázek 8), nikotin 
(obrázek 11), rotenon, rianodine, veratrin, quassin, rostlinné oleje a mýdla. Tyto látky jsou 
neselektivní, a proto je jejich použití možné pouze tam, kde nezasáhnou necílové organismy 
(pokojové rostliny, zelenina ve skleníku). Přípravky z druhé generace jsou vyráběny z léčivých 
rostlin. Jsou selektivní, zdravotně nezávadné a některé z nich jsou univerzální, což znamená, 
že mají insekticidní, fungicidní i baktericidní účinky. Patří sem například azadirachtin, 
pongamol, karanjin a esenciální oleje (linalool, limonen, terpineol, thymol,…). Pesticidy třetí 
generace jsou biologicky aktivní látky, které jsou spíše využívány jako látky pomocné. 
Podle účinnosti se dělí na přípravky, které zlepšují zdravý růst rostlin a na přípravky, které 
elicitují syntézu látek obranného charakteru. Zástupcem obou skupin je např. kyselina 
salicylová (obrázek 12) [37, 38]. 

 

 
Obrázek 12: Strukturní vzorec kyseliny salicylové 
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2.4.1 Výhody a nevýhody botanických pesticidů 

 

2.4.1.1 Výhody 

• Nejsou toxické; extrakty se vyrábějí z léčivých rostlin, u kterých je znám jejich vliv 
na člověka. Rezidua jsou proto pro člověka neškodná nebo naopak zdraví prospěšná. 

• Snadná dostupnost materiálu; zvláště pro malé pěstitele je dostatek rostlin vhodných 
pro získání extraktů přímo v přírodě. 

• Rychlý rozklad reziduí v životním prostředí; rezidua se v přírodě rychle rozkládají 
vlivem UV záření, biochemických procesů nebo teploty. Mohou být proto použity 
i na plodící zeleninu. 

• Zabránění vzniku rezistentních organismů; extrakty obsahují celou řadu účinných látek 
s několika typy mechanismů účinků. Vzhledem k tomu si organismus není schopen 
vytvořit rezistenci.  

• Široké spektrum účinnosti; protože rostlinné pesticidy obsahují několik desítek 
sekundárních metabolitů, jsou účinné proti mnoha škůdcům, bakteriálním a houbovým 
chorobám. 

• Snadné zacházení a skladování; při skladování a manipulaci s rostlinným materiálem 
není většinou potřeba přísných hygienických opatření [37]. 

 

2.4.1.2 Nevýhody 

• Pracnost; získání botanického pesticidu je časově náročné. Je třeba rostliny 
vypěstovat, sklidit, usušit a provést extrakci. 

• Nároky na plochu a vysoká cena; pro výrobu je rovněž nutná velká plocha pro růst 
rostlin. Každá rostlina navíc obsahuje jen velmi malé množství sekundárních 
metabolitů. To vše navyšuje cenu biopesticidů v porovnání se syntetickými, jejichž 
výroba je levná a není zapotřebí rostliny pěstovat. 

•  Rychlý rozklad reziduí; při rychlém rozkladu se může relativně rychle snižovat účinnost 
přípravku. Z tohoto důvodu se do komerčně vyráběných přípravků přidávají stabilizační 
látky. 

• Znalost a opakovaná aplikace; základní znalosti o účincích a možnostech použití jsou 
nutné pro správné použití rostlinného materiálu. Dále je nutné provádět aplikaci 
v kratších časových intervalech pro vyšší účinek přípravku [30, 37]. 
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2.4.2 Komerčně vyráběné rostlinné insekticidy 

 Uvádění pesticidů na trh prochází registrem přípravků na ochranu rostlin podle zákona 
č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a vyhlášky č. 32/2013 Sb., o přípravcích na ochranu 
rostlin. Přípravek musí splňovat přísná kritéria, bez kterých ho není možné na trh uvést. 
Tento proces je dlouhodobý a platí pro všechny přípravky, tj. i syntetické [39]. 

 U výrobců biopesticidů jsou hlavním problémem poplatky spojené s žádostí o povolení 
uvedení přípravku na trh. Navíc je produkce rostlinného materiálu ovlivněna klimatickými 
podmínkami, kdy za nepříznivých podmínek může mít materiál různou kvalitu a může nastat 
problém s dodržením deklarované kvality výrobku. 

 Komerčně vyráběné přípravky existují na bázi azadirachtinu (NeemAzal-T/S, BIO-175, 
MARGOSOM®, Molt-X®). Používá se 0,5–1% roztok. Aplikace je účinná například proti 
housenkám listožravých motýlů, molici skleníkové, třásněnkám, mšicím nebo mandelince 
bramborové. U těchto přípravků musí škůdce požít část potravy s účinnými látkami, aby došlo 
ke změnám v jeho organismu. 

 Pyrethrinové přípravky (Naturforte EC, BIO-6000 PIRETRIN, Spruzit®, AZERATM) jsou 
výtažky z kopretiny řimbaby. V porovnání s předešlými přípravky působí tyto jako dotykový 
jed. Proto je nutný kontakt se škůdcem. Rychle se však odbourávají a postřiky se musí 
opakovaně aplikovat. 

 Další dostupné preparáty jsou například na bázi tabáku (BIO-3000 NICOTIN, Nico Neem), 
česneku, cibule nebo výtažky z rostliny Quassia amara. 

 V České republice jsou zatím registrované pouze 2 přípravky, RockEffect a SYMFONIE 
lesk 3 v 1, a to na bázi oleje ze semen pongamie pinnaty [13, 38, 40]. 

 Dnes často používané přípravky jsou produkty na bázi esenciálních olejů. Většinou se jedná 
o směs několika olejů izolovaných z různých rostlin. Mají velmi rychlý kontaktní účinek 
a vykazují i významné repelentní vlastnosti. Příklady některých přípravků jsou uvedeny 
v tabulce 4 [13]. 
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Tabulka 4: Příklady některých komerčně vyráběných přípravků na bázi esenciálních olejů 

komerční název obsah esenciálních olejů (%) 

Insect Repellent rozmarýn (0,5), skořicový list (0,5), 

citronová tráva (0,5), geraniol (1,0) 

Bed Bug Killer for Travel máta peprná (1,5), rozmarýn (1,5) 

Mosquito Fogger geraniol (3,0), rozmarýn (2,0), 

máta peprná (0,4) 

Flying Insect Killer máta peprná (2,0), skořice (1,0), sezam (1,0) 

Home Pest Control hřebíček (1,0), rozmarýn (1,0), 

máta peprná (1,0), tymián (0,5) 

Garden Insect Killer rozmarýn (0,25), máta peprná (0,25), 
tymián (0,25), hřebíček (0,25) 

 

 

2.5 Možnost zvýšení množství sekundárních metabolitů 

2.5.1 Elicitace 

 Elicitace je metoda, která ovlivňuje kvantitativní i kvalitativní obsah biologicky aktivních látek 
v rostlině. Jejich vznik je podmíněn ataky patogenů, kterými jsou v rostlině aktivovány obranné 
mechanismy vedoucí ke zvýšené odolnosti. K elicitaci je potřeba elicitoru, který působí 
jako stresový faktor a stimuluje obranu rostlin.  Dochází k expresi genů, syntéze enzymů, 
a tím ke zvýšené produkci fytoalexinů a dalších látek. 

 Je známo mnoho sloučenin, které podporují produkci sekundárních metabolitů. Obecně je 
možné elicitory rozdělit podle původu na abiotické, jako jsou ionty kovů a anorganické 
sloučeniny, a biotické (z hub, bakterií, virů). Za elicitory je možné považovat také rostlinné 
hormony. Z hlediska struktury mohou být elicitory polysacharidy, oligosacharidy, proteiny, 
glykoproteiny a mastné kyseliny. 

 Pro úspěšnou elicitaci je nutné nalézt vhodný elicitor. Jeden elicitor je schopen elicitovat  
různé buněčné kultury a zároveň je známo, že i rostliny reagují odlišně na různé elicitory. 
Dále je třeba dávkovat optimální koncentrace, které jsou pro každý druh rostlin jiné, 
a optimalizovat intervaly působení elicitoru. Nakonec je nezbytné zajistit vhodné podmínky 
pro pěstování rostlin [41, 42, 43, 44]. 
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 Abiotický stres je vyvolán například změnou přírodních podmínek. Poškození může způsobit 
zavodnění, sucho, nízká nebo naopak vysoká teplota, zasolení, fytotoxické sloučeniny jako 
například ozón, neadekvátní živiny v půdě, přílišná nebo nízká intenzita světla. Při stresu 
dochází v rostlině k řadě odpovědí, od změn genové exprese a buněčného metabolismu 
až po změny v rychlosti růstu a úrodnosti. Sensitivita na stres závisí na druhu, genotypu 
a vývojovém stádiu rostliny. Míra odpovědi je rovněž ovlivněna dobou, závažností a rychlostí 
vyvolaného stresu [17]. Abiotický stres mohou dále způsobovat chemické sloučeniny, jakými 
jsou například ethanol, ethen, kyselina octová, benzothiadiazol nebo anorganické soli kovů 
(chlorid rtuťnatý, síran měďnatý a chlorid vápenatý) [45]. 

 Příkladem biotických elicitorů může být například kryptogein, oligandrin, volicitin, celulosa, 
glukany, chitin, chitosan, laminarin či N-acetylchitooligosacharid [44, 46]. 

 Z rostlinných hormonů bývají používané kyselina jasmonová, methyl jasmonát, methyl 
salicylát, ethen, cytokininy, polyaminy či gibereliny [45]. 
 

 

2.6 Separace látek terpenické povahy 

 Úprava vzorků bývá ve většině případů nezbytnou součástí analytického procesu, 
protože vzorek obsahuje široké spektrum látek. Je třeba izolovat sledované sloučeniny 
z matrice a ty zakoncentrovat. Terpenické látky je možné získat suchou destilací, destilací 
vodní parou nebo mechanickým lisováním za studena. Nejvíce používána je Clevengerova 
destilace parou vynalezená roku 1928. Dále je možné tyto látky získat např. Soxhletovou 
extrakcí, mikrovlnnou a superkritickou fluidní extrakcí, tlakovou extrakcí rozpouštědlem 
nebo pomocí ultrazvuku [10, 47]. 

 

2.6.1 Soxhletova extrakce 

 Tato extrakce byla vyvinuta roku 1879 profesorem Franzem von Soxhletem. Metoda je 
uplatnitelná pro izolaci sloučenin z tuhých matric pomocí rozpouštědla. Soxhletův extraktor 
se skládá z baňky s kulatým dnem, Soxhletova nástavce a chladiče. V baňce je umístěna 
extrakční kapalina, která je zahřívána; páry prochází Soxhletovým nástavcem a jsou 
kondenzovány v chladiči. Zkondenzované rozpouštědlo skapává do celulosové extrakční 
patrony, ve které je umístěn pevný vzorek. Hladina rozpouštědla v extrakční patroně stoupá 
až do ohybu přepadové trubice, a poté celý obsah horní části extraktoru, kde se nachází 
extrakční patrona, vyteče zpět do baňky a proces se automaticky opakuje. Schéma Soxhletova 
extraktoru je znázorněno na obrázku 13. 
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Obrázek 13: Schéma Soxhletova extraktoru 

 Výhody této metody spočívají v nízké pořizovací ceně, malých nárocích na obsluhu 
a v robustnosti metody. Dochází k opakované extrakci čistým rozpouštědlem. Pro různé 
analyty i matrice existují standardizované metody extrakce a metoda je využívána jako 
referenční při rozvoji dalších extrakčních metod. Naopak nevýhodou je velká spotřeba 
rozpouštědla (250 až 500 ml) a jeho cena, dlouhá doba extrakce (4 hodiny až několik dnů) 
a nízká koncentrace analytů [47, 48]. 

 

2.6.2 Tlaková extrakce rozpouštědlem 

  Při této extrakci je využíváno teplot nad bodem varu rozpouštědla při atmosférickém tlaku, 
kdy vlivem vyššího tlaku je rozpouštědlo stále udržováno v kapalném stavu. Zvyšováním 
teploty dochází ke snížení viskozity, a tím ke zvýšení rychlosti difuze a výtěžku extrakce. 
Používaná teplota a tlak však musí být vždy nižší, než jsou kritické hodnoty příslušného 
rozpouštědla. Metoda je uplatnitelná při extrakci v systému tuhá látka – kapalina. Účinnost 
extrakce bývá ovlivněna použitým rozpouštědlem, časem, teplotou a matricí. Vysokotlaký 
extraktor je zobrazen na obrázku 14.  
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Obrázek 14: Vysokotlaký extraktor 

 V porovnání se Soxhletovou extrakcí je u této metody výhodou kratší čas extrakce a menší 
objem rozpouštědla, avšak tato metoda má vyšší pořizovací náklady [47, 48]. 

 

2.6.3 Destilace vodní parou 

 Při destilaci dochází k dělení směsi kapalin, které mají různou teplotu varu. Principem této 
metody je působení vodní páry na vzorek; vodní pára strhává těkavé složky do chladiče, 
kde jsou kondenzovány; destilát je jímán do předlohy a dojde k oddělení silice od vodné vrstvy 
[49, 50]. 

 

2.6.4 Lisování za studena 

 Při této metodě dochází k lisování za nízkých teplot (do 48 °C). Nízká teplota má jen malý 
vliv na obsahové látky. Uvádí se, že oleje vzniklé lisováním obsahují nejkvalitnější olej [50]. 
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2.7 Plynová chromatografie 

 Principem chromatografických technik je rozdělení látek mezi dvě vzájemně nemísitelné 
fáze, stacionární a mobilní. Při separaci dochází k opakovanému vytváření rovnovážných 
stavů na základě fyzikálně-chemických interakcí nejen mezi vzorkem a mobilní / stacionární 
fází, ale také mezi mobilní a stacionární fází. 

 V plynové chromatografii (GC) je vzorek unášen nosným plynem a dochází k interakci mezi 
vzorkem a stacionární fází. Vzorek je nastřikován do injektoru, kde je odpařen. Páry jsou 
následně unášeny nosným plynem na chromatografickou kolonu. Složky jsou postupně 
eluovány z kolony a vedeny do detektoru. Uspořádání plynového chromatografu je 
znázorněno na obrázku 15 [51, 52].  

 
Obrázek 15: Uspořádání plynového chromatografu 

 Jako mobilní fáze se používá inertní plyn, např. helium, vodík, dusík, nebo argon. Volba 
plynu je ovlivněna typem použitého detektoru, inertností, čistotou, viskozitou nebo hustotou 
plynu. Zdrojem bývají tlakové láhve nebo generátory [52, 53]. 

 Pokud je analyt unášen pouze nosným plynem a nemá žádnou afinitu ke stacionární fázi, 
odchází z kolony v takzvaném mrtvém čase, který je dán délkou kolony a průměrnou lineární 
rychlostí mobilní fáze. Redukovaný retenční čas pak vyjadřuje čas setrvání analytu 
ve stacionární fázi [51]. 

 Kvantitativní i kvalitativní analýza je ovlivňována průtokem nosného plynu. Proto je důležitou 
součástí plynového chromatografu regulátor průtoku umístěný před injektorem, kterým je 
zajištěn konstantní průtok nosného plynu po celou dobu analýzy. Konstantního průtoku, 
a to i při změnách teploty během separace, je dosahováno elektronickou regulací [52, 53]. 
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 Injektor slouží k dávkování vzorku do separačního systému, kdy je teplota injektoru 
nastavená tak, aby došlo k okamžitému odpaření. Součástí injektoru je liner, který má 
na začátku analýzy vyšší teplotu (většinou o 50 °C), než je teplota separační kolony, a dochází 
v něm k rychlému vypaření vzorku. Při dávkování je třeba zajistit, aby vzorek vnikl do kolony 
jako píst v co nejkratším čase, nedocházelo ke změnám tepelných a tlakových podmínek 
v koloně a dávkování bylo reprodukovatelné a beze změn ve složení vzorku.  Vzorek je možné 
dávkovat ručně, pomocí mikrodávkovače Hamilton nebo automatickým dávkovačem. 
Nástřikové množství bývá většinou 1 µl. 

 Injektory mohou být neodpařovací nebo odpařovací. Nejčastěji se používají: 

• přímý nástřik na kolonu (on-column), 
• bezděličové dávkování (splitless injection), 
• nástřik s děličem toku (split injection), 
• dávkování s teplotně programovaným odpařováním vzorku (PTV injection). 

 U přímého nástřiku je vzorek převeden přímo do kolony jako kapalina a následně odpařen. 
Tento způsob nástřiku se používá při analýzách termolabilních látek. Nástřik s děličem toku je 
používán pro koncentrované vzorky, kdy se do kolony dostane 0,1 až 10 % vzorku a zbytek je 
odfouknut přes dělič ven. Bezděličový nástřik je naopak vhodný pro málo koncentrované 
vzorky, tj. pro stopovou a ultrastopovou analýzu. Anatomie split / splitless injektorů je stejná 
s tím, že u bezděličového dávkování je uzavřen dělič toku. PTV injektor umožňuje nastavování 
podmínek pro odpaření rozpouštědla a analyzovaných látek. Rozpouštědlo může být 
odfouknuto z injektoru a do kolony jsou unášeny pouze analyzované látky [51, 52, 54]. 

 Vzorek je rozdělován na jednotlivé složky v chromatografické koloně, která v plynové 
chromatografii může být náplňová nebo kapilární. Náplňové kolony jsou nerezové 
nebo skleněné trubice s délkou desítek centimetrů až jednotek metrů. Náplní těchto kolon 
může být adsorbent (silikagel, alumina, molekulová síta nebo adsorbent na bázi polymeru), 
případně chemicky inertní kapalina (siloxany, polyethylenglykoly) na vhodném 
nosiči – křemelině. Kapilární kolony jsou nejčastěji zhotoveny ze skla, křemene a nerezové 
oceli. Podle charakteru nanesené stacionární fáze se kolony rozdělují do tří skupin: 

• kolony s kapalinou zakotvenou na stěnách kapiláry, 
• kolony s kapalinou na nosiči zachyceném na stěnách kapiláry, 
• kolony s adsorbentem deponovaným na vnitřní stěně kapiláry. 

 Termostat je nedílnou součástí přístroje. Přítomností termostatu je možné udržet vzorek 
v plynném stavu a vytvořit optimální teplotní program v případě gradientové eluce. Teplotní 
gradient je vhodné použít u složek s širokým rozsahem bodů varu, čímž se dosáhne nižších 
retenčních časů látek a také zkrácení doby analýzy. Termostatem lze dosáhnout rozsahu 
teplot od 5 ° nad teplotou pracoviště až po 450 °C, s gradientem 20 °/min i více [52, 53, 54]. 
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 Detektory jsou zařízení, která detekují v nosném plynu jednotlivé složky vycházející 
z chromatografické kolony a převádějí je na elektricky měřitelné veličiny. Umožňují registraci 
jednotlivých zón separovaných složek, jejich identifikaci a kvantifikaci. Od detektoru je 
vyžadována rychlá odezva, vysoká citlivost, stabilita a reprodukovatelnost signálu, nízký šum 
a drift a lineární dynamický rozsah odezvy. Podle toho, zda u látky procházející detektorem 
dojde nebo nedojde k ireverzibilní změně, jsou detektory rozdělované na destrukční 
a nedestrukční. Dále se mohou rozlišovat podle selektivity na univerzální a selektivní. 

• nedestrukční detektory 
o tepelně vodivostní detektor (TCD) 
o detektor elektronového záchytu (ECD) 
o heliový a argonový detektor (HeD, ArD) 
o infračervený spektrometr (IR) 

• destrukční detektory 
o plamenový ionizační detektor (FID) 
o termoionizační detektor (TID) 
o hmotnostní spektrometr (MS) 

 

 Chromatografická data bývají zpracovávána digitálními integrátory a počítači 
s chromatografickým programovým vybavením. Výstupem je chromatogram, z něhož je 
možné získat informace o kvalitativním a kvantitativním složení analyzovaného vzorku 
a o separační účinnosti chromatografického systému [52, 53]. 

 Metoda plynové chromatografie je aplikovatelná pro plynné, kapalné i pevné vzorky, 
pro které jsou používány různé postupy jejich přípravy. Čím méně kroků je potřebných 
při úpravě vzorku, tím je četnost chyb menší. Tabulka 5 ukazuje zdroje chyb a jejich četnost 
[51]. Používá se pro separaci, identifikaci a stanovení směsí plynů a těkavých látek, zejména 
organických sloučenin, s bodem varu přibližně do 400 °C [52]. 

 
Tabulka 5: Četnost chyb při úpravě a analýze metodou plynové chromatografie [51] 

zdroj chyby četnost 

úprava vzorku 36,7 % 

kontaminace 29,8 % 

operátor 17,0 % 

dávkování vzorku 16,5 % 
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2.8 Hmotnostní spektrometrie 

 Hmotnostní spektrometrie je metoda založená na interakci iontů s elektrickým, případně 
magnetickým polem. Je použitelná pro všechny prvky a je schopna analyzovat i sloučeniny 
o velké molekulové hmotnosti. Při aplikaci této metody je potřebné pouze malé množství 
vzorku, třeba i několik atomů nebo molekul. Další výhodou je široká oblast lineární odezvy 
[55]. 

 U hmotnostní spektrometrie dochází k separaci iontů podle poměru hmotnosti a náboje 
(m/z). Základní uspořádání (obrázek 16) se skládá z iontového zdroje, hmotnostního 
analyzátoru, detektoru a systému pro řízení, sběr a zpracování naměřených dat.  

 
Obrázek 16: Základní uspořádání hmotnostního spektrometru 

 V iontovém zdroji dochází k převedení analyzované látky do iontového stavu dodáním 
dostatečného množství energie. Podle množství dodané energie je možné ionizační techniky 
rozdělit na měkké (nízká pravděpodobnost fragmentace) a tvrdé (dochází k fragmentaci 
primárně vzniklého iontu) [51]. 

 Pro spojení plynové chromatografie s hmotnostní detekcí je nejvíce využívaná tvrdá 
ionizační technika elektronová ionizace (EI), případně je možné použít chemickou ionizaci (CI), 
která patří mezi techniky měkké. Pokud je analyt v kapalné fázi, používají se sprejovací 
techniky jako je chemická ionizace za atmosférického tlaku (APCI), fotoionizace 
za atmosférického tlaku (APPI) a elektrosprej (ESI). Pro pevné vzorky je nejdůležitější 
technikou desorpce / ionizace laserem za účasti matrice (MALDI). Elektrosprej společně 
s MALDI jsou vhodné při analýze biomolekul. Pro prvkovou analýzu se využívá ionizace 
pomocí indukčně vázaného plazmatu (ICP). 

 Při elektronové ionizaci dochází k interakci látek s elektrony urychlených na kinetickou 
energii 70 eV. Tato energie je dostatečně velká na to, aby došlo k rozsáhlé fragmentaci 
radikálkationtu. Iontový zdroj se skládá z filamentu (žhavené vlákno emitující elektrony) 
a záchytné elektrody (neboli trapu), mezi nimiž dochází ke stabilizaci proudu elektronů. 
Pro usměrnění pohybu elektronů je přítomen permanentní magnet působící na elektrony 
vylétnuté z filamentu nerovnoběžně se siločárami magnetického pole. Elektrony jsou 
potom nuceny opisovat šroubovici, čímž se prodlužuje dráha jejich letu a zvyšuje 
se pravděpodobnost kolize s neutrální molekulou.  Další nedílnou součástí je repeler 
(vytěsňovací elektroda), který je oproti ionizační komoře na malém kladném potenciálu 
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a vystrkává vzniklé ionty z iontového zdroje. Teplota v iontovém zdroji se pohybuje kolem 
100 až 300 °C s tlakem 10–3 Pa. 

 Při srážce elektronu s neutrální molekulou dochází k předání a následnému uvolnění 
energie za vzniku radikálkationtu. Nadbytek předané energie následně vede k fragmentaci, 
při které vznikají fragmentové ionty a neutrální ztráty. Celý tento proces je zobrazen v rovnicích 
(1) a (2). 

 

 –– e2MeM +→+ •+  (1) 

 ...NFNFM 2211 ++++→ •+•+•+  (2) 

 

 Tato metoda je reprodukovatelná, takže je u ní možnost tvorby knihoven hmotnostních 
spekter. Při EI jsou produkovány pouze kladné ionty. Nevýhodou je omezené použití jen pro 
těkavé a termostabilní sloučeniny; v některých případech bývá malá intenzita nebo absence 
molekulárního iontu nesoucího informaci o molekulové hmotnosti [47, 55, 56]. 

 Analyzátor slouží k separaci iontů na základě jejich poměru hmotnosti a náboje (m/z). 
Existují sektorové analyzátory (magnetické a elektrostatické), analyzátor doby letu (TOF), 
kvadrupól, 3D a lineární iontová past, iontová cyklotronová rezonance nebo orbitrap. 

 Ve spojení GC/MS je nejčastěji používaným analyzátorem kvadrupól. Skládá se ze 4 tyčí, 
vždy dvě protilehlé jsou vodivě spojené. Na tyče je vkládáno střídavé napětí se zvyšující se 
amplitudou spolu se stejnosměrnou složkou, kdy obě složky jsou zvětšovány stejně, čili jejich 
poměr zůstává během skenu konstantní. Pokud ion vstoupí do kvadrupólu, začnou na něj 
působit elektrické odpudivé a přitažlivé síly a ion se začne pohybovat ve směru nejbližší 
opačně nabité tyče kvadrupólu. Než však dojde k tyči, změní se jejich polarizace a ion začne 
opisovat šroubovici. 

U kvadrupólu nastávají dvě situace: 

1. Ion opíše šroubovici a dopadne na detektor. Ion je na stabilní trajektorii. 
2. Ion vletí do prostoru a skončí v čerpadle nebo vrazí do tyčí a vybije se. 

 Kvadrupólový hmotnostní analyzátor má možnost skenování nebo může fungovat jako 
hmotnostní filtr. V prvním případě je propuštěn zvolený rozsah m/z, ve druhém mohou projít 
jen ionty o určitém m/z, ty jsou na stabilní trajektorii a dopadají na detektor. 

 Detektory slouží k převodu iontového toku na elektricky měřitelnou veličinu. Jako detektor 
je využíván elektronový násobič s diskrétními dynodami, elektronásobič s kontinuální dynodou 
nebo mikrokanálková destička. 
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 Nedílnou součástí hmotnostního spektrometru je také vakuový systém. Pro analýzu iontů je 
důležité vakuum, aby nedocházelo ke srážkám s neutrálními molekulami. To je důležité 
pro správnou funkci hmotnostního analyzátoru, detektoru a některých iontových zdrojů. 
Čím větší je dosáhnuté vakuum, tím delší je střední volná dráha částice. Vakuový systém se 
skládá ze dvou stupňů. Prvním stupněm je dosáhnuto vakua 10–2 Pa pomocí např. rotační 
olejové vývěvy, zatímco druhým stupněm je dosahováno vakua až 10–11 Pa za přítomnosti 
turbomolekulární vývěvy [47, 55]. 

 Výsledný záznam (hmotnostní spektrum) představuje relativní četnosti iontů, které vznikly 
procesem ionizace původní částice, v závislosti na jejich m/z [47]. 

 

2.9 Výhody spojení plynové chromatografie s hmotnostním spektrometrem 

 Chromatografické techniky i hmotnostní spektrometrie mají určité nepřesnosti – slabiny, 
které jsou eliminovány právě spojením těchto technik. Slabinou chromatografie je spolehlivost 
identifikace neznámé látky na základě jejího retenčního chování pouze v porovnání se 
standardem. Naopak u hmotnostní spektrometrie je při analýze směsi organických sloučenin 
často nemožné přiřadit ke složce směsi příslušné fragmenty. 

 Hmotnostní spektrometr ve spojení s GC může pracovat ve třech režimech. Je možné využít 
skenování, kdy jsou snímána kompletní hmotnostní spektra v nastaveném rozsahu 
a frekvencí. Pokud je zapotřebí cílené analýzy vybrané sloučeniny na stopové úrovni, detektor 
sleduje pouze vybraný ion, takže má pevně nastavené m/z. Další možností je sledování více 
vybraných hodnot m/z [47]. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
3.1 Přístroje a software 

 Zařízení a pomůcky: 

• Analytické váhy (Sartorius, Německo) 
• Přístroj extrakční podle Soxhleta (VERKON s.r.o., Česká republika) 
• Topné hnízdo WHG2 (Winkler GmbH, Německo) 
• Tlakový extraktor Dionex ASE 350 (Thermo Fisher Scientific Inc., USA) 
• Ultrazvuk UCC4 (Powersonic, Slovensko) 
• Centrifuga 5810 R (Eppendorf, Německo)  
• GC/MS systém Thermo Scientific ISQ™ 

o Kolona Rxi®-5ms, 0,25 mm x 30 m x 0,25 µm (Restek, USA) 
• Automatický dávkovač Al/AS 3000 
• Mikropipety  
• Mikrodávkovač Hamilton 
• Běžné laboratorní sklo 

 

 Software: 

• Thermo Xcalibur 2.2.SP1.48 (Thermo Fisher Scientific Inc., USA) 
• Microsoft® Word 2013, Microsoft Corporation (USA) 
• Microsoft® Excel 2013, Microsoft Corporation (USA) 

 

3.2 Chemikálie a standardy 

 Standardy: 
• α-pinen – 98% (Sigma-Aldrich) 
• β-pinen – ≥99% (Sigma-Aldrich) 
• Myrcen – 90% (Sigma-Aldrich) 
• (R)-(+)-Limonen – 97% (Sigma-Aldrich) 
• Eukalyptol – 99% (Sigma-Aldrich) 
• Trans-karyofylen – ≥98,5% (Sigma-Aldrich) 
• (S)-(+)-Karvon – 96% (Sigma-Aldrich) 
• Karyofylen oxid – ≥98,5% (Sigma-Aldrich) 
• Menthon – ≥97% (Sigma-Aldrich) 
• Menthol – ≥99% (Sigma-Aldrich) 
• Terpineol – 99,5% (Sigma-Aldrich) 
• Sabinen hydrát – ≥97% (Sigma-Aldrich) 

 

 Rozpouštědla: 

• n-hexan (Merck, Německo) 
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 Nosný plyn: 

• Helium 5.0 (Messer, ČR) 

 

3.3 Pracovní postupy 

3.3.2 Použité extrakční techniky 

 Pro všechny extrakce byl použit pouze sušený vzorek máty z Olomouce, který byl rozdělen 
na tři části tak, aby každá byla homogenní. 

 Jako rozpouštědlo bylo u všech extrakcí použit hexan, který se běžně aplikuje při extrakcích 
esenciálních olejů z rostlinného materiálu [57]. 

3.3.2.1 Soxhletova extrakce 

 Soxhletova extrakce byla provedena paralelně na dvou aparaturách. Do celulosových 
extrakčních parton, vymytých spolu s celou aparaturou hexanem, bylo naváženo pomocí 
analytických vah 8,002 1 g a 7,998 8 g sušeného vzorku máty. Patrony byly uzavřeny 
smotkem vaty a umístěny do extraktoru. Dále bylo přidáno 250,0 ml hexanu do varné baňky, 
objem Soxhletova nástavce byl 200 ml. Bylo provedeno 28 extrakčních cyklů. Jeden cyklus 
znamená, že zkondenzované rozpouštědlo v extrakční patroně je vráceno zpět do varné 
baňky. Celková doba extrakce byla šest až sedm hodin. Po extrakci byly roztoky kvantitativně 
převedeny do odměrné baňky o objemu 100,00 ml a doplněny po rysku. 

 

3.3.2.2 Extrakce za zvýšeného tlaku 

 Stejně jako v případě Soxhletovy extrakce byla extrakce za zvýšeného tlaku provedena 
dvakrát. Pomocí analytických vah bylo naváženo 4,486 9 g a 5,616 9 g sušeného vzorku máty, 
které byly umístěny do připravených cel o objemu 100 ml s celulosovým filtrem. Cely byly 
uzavřeny a dány do přístroje. Jako rozpouštědlo byl použit hexan. Před samotnou extrakcí byl 
dvakrát proveden proplach rozpouštědlem se spotřebou 10,2 ml přes redukční cesty pro 
zajištění čistoty. Podmínky extrakce jsou uvedeny v tabulce 6. Extrakty byly sbírány 
do sběrných lahví o objemu 250 ml. 
Tabulka 6: Podmínky extrakce pomocí Dionex ASE 350 

teplota 100 °C 

tlak ≈ 9,65 MPa (max. 11,72 Mpa) 

počet cyklů 3 

promytí čistým rozpouštědlem 75 % 

statický čas 5 min 

sušení dusíkem 120 s 

doba extrakce 30 min 
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3.3.2.3 Extrakce pomocí ultrazvuku 

 Extrakce pomocí ultrazvuku byla provedena paralelně v 7ml vialkách. Do vialek bylo 
naváženo 0,200 g vzorku máty z Olomouce a přidány 4,0 ml hexanu. Vzorky byly extrahovány 
po dobu 10 minut. Následně byla provedena centrifugace vzorků při 20 °C, 3 000 otáček/min 
po dobu 5 minut. Nakonec byl extrakt odebrán a ke vzorku byly přidány další 4,0 ml 
rozpouštědla a extrahováno dalších 10 minut. Extrakce byla provedena celkem ve čtyřech 
opakováních. Získané extrakty byly převedeny do odměrných baněk o objemu 5,00 ml 
a doplněny po rysku.  

 

3.4 Analýza pomocí GC/MS, identifikace, kvantifikace 

 Diplomová práce se zabývá stanovením terpenických látek v rostlinách máty. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o těkavé organické sloučeniny, byla analýza prováděna pomocí plynové 
chromatografie spojené s hmotnostní detekcí. 

 Identifikace analytů byla provedena porovnáním retenčních časů standardů uvedených 
v tabulce 7 s retenčními časy vzorku nebo porovnáním hmotnostních spekter látek s databází 
NIST (National Institute of Standards and Technology). Z ploch píků bylo následně vypočteno 
procentuální zastoupení terpenických látek v mátě. Výsledky jsou uvedeny v kapitole 4.3. 

 

3.4.1 Podmínky GC/MS  

 Pro analýzu byly nastaveny následující podmínky: 

• Doba analýzy: 55 min 
• Průtok nosného plynu: 1 ml/min (konstantní průtok) 
• Injektor: splitless 
• Nástřik vzorku: 1 µl 
• Teplota injektoru: 250 °C 
• Průtok nosného plynu v děliči: 50 ml/min 
• Čas dávkování: 1 min 
• Průtok nosného plynu v děliči po 2 minutách od nástřiku: 20 ml/min 
• Teplotní program: 

Rampa teplota drženo 

– 40 °C 5 min 

3 °C/min 150 °C 0 min 

10 °C/min 250 °C 0 min 

25 °C/min 290 °C 2 min 

• Teplota iontového zdroje: 200 °C 
• Rozsah sledovaných hmot: 50–450 
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3.4.2 Příprava a retenční charakteristiky standardů 

 Ze standardů uvedených výše byly připraveny zásobní roztoky ve vialkách o objemu 4 ml. 
Zásobní roztoky obsahují 1 000krát zředěné původně dodané standardy v hexanu. 
Pro analýzu pomocí GC/MS byly připraveny pracovní roztoky ředěním zásobních roztoků 
100krát na výslednou koncentraci přibližně 10 µg/ml. Naměřené retenční časy jsou uvedeny 
v tabulce 7. Piperitenon oxid byl prokázán na základě analýzy pomocí NMR v ústavu 
chemických procesů AV ČR v Praze. Pro ostatní sloučeniny nebyly standardy dostupné, 
proto byla hmotnostní spektra porovnána s databází NIST. V příloze 1, obrázku 23–41 jsou 
uvedena hmotnostní spektra látek. 
Tabulka 7: Retenční časy, kvantifikační a konfirmační ionty sloučenin: 

standard retenční čas 
[min] 

kvantifikační 
ion [m/z] 

konfirmační ionty [m/z] 

α-pinen 12,72 93 77, 91, 92, 77,79, 121 

β-pinen 14,96 93 69, 77, 79, 91, 121, 80 

myrcen 15,75 93 69, 79, 80, 91, 94, 121 

limonen 17,70 93 53, 67, 68, 79, 91, 94, 107, 121 

eukalyptol 17,80 81 69, 71, 84, 93, 108, 111 

trans-karyofylen 36,01 91 69, 79, 93, 105, 119, 133, 161 

karyofylen oxid 42,44 79 55, 67, 69, 91, 93, 107, 121 

menthol 25,14 81 71, 95, 123, 55, 67 

menthon 24,03 112 55, 69, 84, 97, 111, 139, 154 

sabinen hydrát 19,78 93 55, 71, 77, 111, 121, 136 

terpineol 25,97 93 59, 67, 79, 81, 92, 121, 136 

karvon 28,23 82 54, 93, 108, 150, 135 

piperitenon oxid1 33,46 138 67, 69, 109, 123, 137, 166 

D-menthon2 24,45 112 69, 55, 97, 139, 154 

isomenthol2 24,74 71 55, 81, 95, 123, 138 

2-isopropyl-5-methyl-3-
cyklohex-1-on2 

28,72 110 82, 95, 109, 137, 152 

dihydrokarvon2 26,08 67 81, 95, 109, 137, 152 

sabinen2 14,77 93 77, 79, 92, 121, 136 

germacren D2 38,57 161 79, 91, 105, 119, 133, 204 

                                                 
1 Prokázán pomocí NMR 
2 Prokázány pomocí databáze NIST 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 
4.1 Metrologické charakteristiky analytické metody 

 Pro stanovení analytických parametrů byly vybrány standardy tak, aby byly zahrnuty 
všechny skupiny monoterpenů (uhlovodík, alkohol, keton, ether), seskviterpen a používaný 
vnitřní standard (ISTD). 

 

4.1.1 Stanovení analytických parametrů – LOD a LOQ 

 Limit detekce (LOD) udává nejnižší množství analytu, které je ještě detekovatelné. 
Analytický signál je roven trojnásobku velikosti signálu pozadí dělený směrnicí kalibrační křivky 
(rovnice 3). 

 Limit kvantifikace (LOQ) udává množství analytu, které lze kvantitativně stanovit 
s přijatelnou přesností a správností. Analytický signál je roven desetinásobku velikosti signálu 
pozadí dělený směrnicí kalibrační křivky (rovnice 4). 

 
m
hLOD n3

=  (3) 
m
hLOQ n10

=  (4) 

 kde nh  je šum na základní linii a m je směrnice kalibrační křivky [52, 58]. 

 Pro stanovení limitu detekce a kvantifikace byl připraven směsný pracovní roztok standardů 
o koncentraci 10 µg/ml do odměrné baňky o objemu 25,00 ml, ze kterého byly připraveny další 
naředěné roztoky pro sestrojení alespoň 6 bodové kalibrační křivky. Pro všechny koncentrační 
úrovně byly roztoky připraveny třikrát. Z výsledných ploch píků byly sestrojeny kalibrační křivky 
pro zjištění směrnic kalibračních křivek potřebných pro výpočet (tabulka 8). Tyto kalibrační 
křivky nejsou v práci prezentovány, a to z důvodu jejich použití pouze pro výpočet limitů 
detekce a kvantifikace a přepočítávacích faktorů, u kterých bylo zapotřebí, aby byl vnitřní 
standard ředěn stejně jako další standardy. V ostatních případech byly připraveny nové 
kalibrační roztoky o stejných koncentracích, tj. o koncentracích 10 µg/ml, 5 µg/ml, 
1 µg/ml, 500 ng/ml, 100 ng/ml, 50 ng/ml a 10 ng/ml, navíc s přídavkem stejného množství 
vnitřního standardu pro zvýšení koeficientu determinace. Tyto kalibrační křivky jsou uvedeny 
v příloze 2, grafech 10–14. Výsledné meze detekce a kvantifikace byly vypočteny pomocí 
programu MS Excel 2013 a jsou uvedeny v tabulce 9. 

 Výška šumu byla měřena v okolí daného píku ve vzdálenosti desetinásobku šířky píku 
v polovině jeho výšky z obou stran, pokud to bylo možné. Jako výška šumu byla vždy vybrána 
vyšší hodnota. 
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Tabulka 8: rovnice regrese a koeficienty determinace kalibračních křivek standardů bez přídavku ISTD 

standard rovnice regrese koeficient 
determinace R2 

karyofylen oxid 8101,8117x655y ⋅−=  0,990 1 

myrcen 8101,3892x482y ⋅−=  0,990 8 

eukalyptol 7107,8378x736y ⋅−=  0,996 3 

menthon 8101,1976x488y ⋅−=  0,993 8 

terpineol 7108,5074x379y ⋅−=  0,990 8 

trans-karyofylen 8101,8580x949y ⋅−=  0,995 2 

 
Tabulka 9: Limity detekce a kvantifikace 

standard šum směrnice LOD [ng/ml] LOQ [ng/ml] 

karyofylen oxid 388 030 655 117 1,78 5,92 

myrcen 574 833 482 892 3,57 11,90 

eukalyptol 457 494 736 378 1,86 6,21 

menthon 652 513 488 976 4,00 13,34 

terpineol 480 724 379 074 3,80 12,68 

trans-karyofylen 532 057 949 580 1,68 5,60 

 

4.1.2 Přesnost a správnost 

 Správnost analytické metody vyjadřuje těsnost shody mezi referenční hodnotou a hodnotou 
experimentálně zjištěnou. Jejich rozdíl se nazývá chyba výsledku. Správnost byla vypočtena 
jako výtěžnost metody podle rovnice 5. 

 100
c
cRe
ref

i ⋅=i  [%] (5) 

kde Rei je výtěžnost metody i-tého opakování, ic  je experimentálně zjištěná hodnota i-tého 
opakování a refc  hodnota referenční.  

 Přesnost analytické metody vyjadřuje variabilitu mezi experimentálně zjištěnými hodnotami. 
Přesnost metody byla v této diplomové práci vyjádřena jako opakovatelnost pomocí relativní 
směrodatné odchylky (RSD) (rovnice 6). 
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 Pro zjištění přesnosti a správnosti je třeba provést analýzu vzorku na minimálně třech 
koncentračních úrovních ve třech nezávislých opakováních [58]. 

 Při stanovení opakovatelnosti nástřiku byl ze směsného pracovního roztoku připraven roztok 
o koncentraci 100 ng/ml, který byl následně pětkrát zanalyzován. Z výsledků byla vypočtena 
pomocí MS Excel 2013 relativní směrodatná odchylka, jejíž hodnoty pro určené standardy jsou 
uvedeny v tabulce 10. 
Tabulka 10: Opakovatelnost nástřiku 

standard RSD [%] 

karyofylen oxid 5,13 

myrcen 3,21 

eukalyptol 3,78 

menthon 0,85 

terpineol 3,67 

trans-karyofylen 1,63 

 Ze směsného pracovního roztoku byly připraveny roztoky pro určení validačních parametrů 
o koncentracích 10 µg/ml, 5 µg/ml, 1 µg/ml, 500 ng/ml, 100 ng/ml a 50 ng/ml. Vzorky byly 
analyzovány ve třech nezávislých opakováních. Správnost byla vypočtena jako výtěžnost 
metody (Re) a přesnost jako relativní směrodatná odchylka pomocí programu MS Excel 2013, 
jejichž hodnoty jsou uvedené v tabulce 11. 

 V příloze 4, tabulkách 20–24 jsou uvedeny celkové výpočty přesností a správností 
pro všechny vybrané standardy. Experimentálně zjištěné koncentrace látek ( ic ) byly 
vypočteny z rovnic kalibračních křivek příslušných látek. 
Tabulka 11: Stanovení přesnosti a správnosti – souhrnná tabulka 

refc  [ng/ml]  500 1 000 5 000 10 000 

myrcen 
Re [%] 91,27 93,19 103,47 99,86 

RSD [%] 3,26 1,25 1,41 1,99 

eukalyptol 
Re [%] 110,10 115,42 111,67 99,45 

RSD [%] 5,13 0,97 1,12 1,58 

menthon 
Re [%] 91,67 98,81 106,51 99,92 

RSD [%] 3,26 1,37 1,10 1,84 

terpineol 
Re [%] 90,06 82,70 99,48 101,44 

RSD [%] 1,92 2,71 1,17 1,74 

trans-
karyofylen 

Re [%] 87,08 93,92 106,97 99,85 

RSD [%] 1,59 1,89 0,90 2,30 
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4.1.3 Linearita 

 Linearita analytické metody představuje schopnost poskytnout přijatelnou lineární korelaci 
mezi odezvou detektoru a koncentrací analytu v daném rozsahu. Pro zjištění linearity se 
používá vzorec pro výpočet QC koeficientu (rovnice 7). 
 

 
1n

A100koeficientQC
max −

⋅=  (7) 

   maxn  …… počet všech měření 

 Pro zjištění linearity je třeba provést analýzu na minimálně pěti koncentračních úrovních, 
kdy každá úroveň je analyzována ve třech nezávislých opakováních. Linearita se považuje 
za prokázanou, pokud je koeficient determinace větší než 0,998 0 a zároveň QC koeficient 
menší nebo roven 5 % [58]. 

 Pro výpočet QC koeficientu byly použity roztoky pro určení validačních parametrů. Výsledné 
hodnoty jsou uvedeny v tabulce 12. Z výsledků lze říci, že v rozmezí koncentrací 
50 až 5 000 ng/ml byla linearita prokázána. 

 V příloze 4, tabulkách 25–29 jsou uvedené celkové výpočty linearity. 
Tabulka 12: Hodnoty QC koeficientů 

standard QC koeficient 

myrcen 0,79 % 

eukalyptol 2,08 % 

menthon 1,22 % 

terpineol 1,16 % 

trans-karyofylen 1,32 % 

 

4.2 Porovnání účinnosti extrakčních technik 

 V případě Soxhletovy extrakce byly extrakty zředěny 50krát a zanalyzovány ve třech 
opakováních. U extrakce za zvýšeného tlaku byly extrakty zředěné 20krát a stejně jako 
v předešlém případě byla provedena analýza. Extrakty získané ultrazvukem ředěné nebyly. 
Olej získaný destilací vodní parou byl zředěn přibližně 16 600krát. 

 Protože je v tomto případě počítáno množství terpenů vztažené na určité množství sušiny, 
byly použity přepočítávací faktory uvedené v příloze 5, tabulkách 30–32, kdy pro každou 
skupinu látek byl použit odpovídající přepočítávací faktor. Přepočítávací faktor byl vybírán na 
základě vypočtené koncentrace sloučeniny v ng/ml, jejíž hodnota, patřící do určitého rozsahu, 
náleží určité hodnotě přepočítávacího faktoru (např. vypočtená koncentrace látky je 350 ng/ml. 
Jako přepočítávací faktor byla vybrána průměrná hodnota vypočtená pro 100–500 ng/ml). 
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 Přepočítávací faktory byly vypočteny z kalibračních křivek použitých při zjištění LOD a LOQ, 
kdy do roztoků nebylo přidáno stejné množství vnitřního standardu, nýbrž byl ředěn spolu 
se standardy. Rovnice regrese křivek a koeficienty determinace jsou uvedeny již výše, 
ve stanovení LOD a LOQ (tabulka 8). Množství terpenů bylo vypočteno z kalibračních křivek 
standardů s přídavkem stejného množství vnitřního standardu. 

 V tabulce 13 je prezentováno průměrné množství získaných terpenů ze všech extrakcí 
(u ultrazvukové extrakce je brán průměr z druhého opakování) vztažené na 1 g sušiny 
pro porovnání jednotlivých metod. Protože je Soxhletova extrakce brána jako srovnávací 
standardní technika, byla jí pro porovnání ostatních metod přidělena účinnost 100 %. Metoda 
extrakce za zvýšeného tlaku měla o necelých 13 % nižší účinnost a ultrazvuková extrakce 
přibližně o 24,5 %. Při srovnání s destilací vodní parou, je účinnost oproti Soxhletově extrakci 
přibližně o 20 % nižší. Na základě toho je možné říci, že pro terpenické látky je nejúčinnější 
metodou standardní Soxhletova extrakce. To potvrzuje také literatura, kde bylo provedeno 
srovnání extrakčních technik (Soxhletova extrakce s ASE) právě na vzorcích máty peprné. 
Tlaková extrakce měla oproti Soxhletově extrakci přibližně o 8 % nižší účinnost, což přibližně 
odpovídá také v tomto případě [59]. Zároveň se Dai et al. (2010) domnívá, že teplota by mohla 
ovlivňovat kvalitativní zastoupení terpenů, protože u destilace vodní parou jsou látky 
vystavovány vyšším teplotám po delší dobu, což by mohlo způsobovat rozklad cílových látek 
a jejich přeměnu na jiné. Tato teorie je v tomto případě nepotvrzená, protože kvalitativní 
zastoupení látek je stejné jak u destilace vodní parou, tak také u ostatních extrakčních technik 
[57]. 

 Všechny extrakce byly provedeny ze stejného vzorku máty klasnaté (Mentha spicata) 
pocházející z Olomouce, který byl homogenní. Uvádí se, že výtěžnost esenciálního oleje 
ze sušeného materiálu bývá v rozmezí 1–2 % [60]. Průměrná výtěžnost esenciálního oleje 
ze vzorku máty klasnaté z Olomouce byla 1,48 %. Pro porovnání je proto počítáno s tím, 
že každý vzorek obsahuje 1,48 % terpenických látek. Nejlepší výtěžnost má Soxhletova 
extrakce následována v sestupném pořadí extrakcí za zvýšeného tlaku, destilací vodní parou 
a ultrazvukovou extrakcí, viz tabulka 13. 

 Celkové tabulky všech extrakcí včetně procentuálního zastoupení látek jsou uvedeny 
v příloze 6, tabulkách 33–39. 
Tabulka 13: Porovnání extrakčních metod 

 
množství terpenů [mg/1g sušiny] výtěžnost [%] 

Soxhletova 
extrakce 10,30 79,25 

ASE 9,09 69,92 

destilace vodní 
parou 8,24 63,35 

ultrazvuková 
extrakce 6,77 52,11 
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 Vzhledem k tomu, že nejvyšší účinnost měla Soxhletova extrakce spolu s tlakovou extrakcí, 
bylo provedeno porovnání těchto technik Youdenovou metodou. Procentuální zastoupení 
jednotlivých terpenů ze Soxhletovy extrakce bylo vyneseno proti výsledným hodnotám tlakové 
extrakce, viz graf 1. Z grafu je vidět, že většina bodů se pohybuje v okolí úhlopříčky, 
což znamená, že porovnávací metody jsou vzájemně zastupitelné. Pro jediný odlehlý bod 
ležící pod úhlopříčkou je lepší provádět Soxhletovu extrakci, kterou se získá vyšší množství 
této látky. V tomto případě bod náleží piperitenon oxidu. 

 
Graf 1: Youdenův graf 

 

 Za účelem zjištění reprodukovatelnosti byla provedena ultrazvuková extrakce ve čtyřech 
opakováních. Průběh extrakce je graficky znázorněn v grafu 2. V grafu značí modrá barva 
vzorek č. 1 a oranžová barva vzorek č. 2. Protože byla každá extrakce prováděna 10 minut, je 
možné říci, že nejvhodnější čas pro největší výtěžnost terpenů je 20 minut. Je však třeba vzít 
v úvahu to, že po 10 minutách bylo rozpouštědlo odebráno a přidáno nové. V případě 
dvacetiminutové extrakce máty stejným rozpouštědlem by mohla být výtěžnost odlišná, 
protože rozpouštědlo má schopnost rozpouštět látky do určitého množství, do jeho nasycení. 

 V tomto případě se jedná o opakování jednoho experimentu, kdy s každým dalším 
opakováním by mělo být vyextrahováno menší množství terpenů. Největší množství bylo 
získané po druhém opakování, což by mohlo být vysvětleno tím, že při prvním pokusu ještě 
nedošlo k porušení trichomů máty, ve kterých se nachází esenciální oleje, a tím nedošlo 
k rychlému uvolnění silice do rozpouštědla. Na uvolnění látek do rozpouštědla měl tak 
zpočátku vliv především difúzní proces, kdy zvýšením teploty dochází k vyšší rychlosti difúze. 
Zvýšená teplota pak může vést právě k prolomení žláznatých trichomů. Důležitá je také 
frekvence ultrazvukové extrakce, kdy při nízkých frekvencích dochází ke zničení všech 
žláznatých trichomů, zatímco při vyšších frekvencích dochází ke zničení pouze jejich vrcholků. 
Při dalších opakováních extrakce je získáváno menší množství terpenů [57, 61]. 
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Graf 2: Opakovaná extrakce ultrazvukem 

 

4.3 Vyhodnocení vzorků máty klasnaté 

 Rostliny máty klasnaté (Mentha spicata) byly pěstované na dvou místech, ve výzkumném 
ústavu rostlinné výroby v Praze Ruzyni a v Olomouci. 

 Pokusná stanice v Praze se nachází ve výrobní oblasti v řepařském typu Ř2 s nadmořskou 
výškou 345 m. Půda je jílovitohlinitá s vyšším obsahem hrubého prachu. Ornice sahá 
do hloubky 26–33 cm s obsahem humusu 4,1 %. Pracoviště spadá do klimatického regionu 
T2 (teplý, mírně suchý). Dlouhodobá průměrná roční teplota vzduchu je 7,9 °C s ročním 
úhrnem srážek 472 mm [62]. 

 Podmínky růstu v Olomouci nejsou zcela známy, a proto nejsou podrobně komentovány. 

 Rostliny byly elicitovány dvěma elicitory označovanými jako E/TV01 a E/FM2. Uvedené 
elicitory jsou v patentovém řízení, proto není možné uvést jejich popis. 

• V prvním případě byl přípravek o koncentraci 25 g/l použit na listy, kdy na 1 m2 bylo 
použito 60 ml postřiku. 

• U druhého elicitoru byla na postřik použita koncentrace 20 g/l a na 1 m2 bylo použito 
100 ml. Aplikace byla prováděna opět na listech rostlin. 

 Postřiky byly v obou případech prováděny pouze jednou, a to v datu prvního odběru. Vzorky 
byly následně odebírány spolu s kontrolou (bez aplikace elicitoru) v čase. Máty byly sušeny 
při teplotě 40 °C a následně byly získávány oleje destilací s vodní parou. Každý dodaný vzorek 
je směsný průměrný vzorek, který vznikl smícháním tří paralelních vzorků. Analýza každého 
vzorku byla provedena třikrát, vždy s přídavkem vnitřního standardu. Relativní směrodatné 
odchylky se pohybují v rozmezí 1,6–17,3 %. 

 V tabulce 14 jsou pro následnou lepší orientaci uvedena a vysvětlena všechna označení 
vzorků. V případě Ruzyně bylo provedeno 5 odběrů s tím, že oproti Olomouci byl zde navíc 
proveden úplně primární odběr máty. V Olomouci bylo provedeno 6 odběrů v různých 
časových intervalech od aplikace elicitorů. V označení vzorků čísla 1–6 označují pořadí podle 
datu sběru máty. Písmeno K označuje kontrolní vzorky, tj. vzorky bez použití elicitoru. 
Protože množství terpenických látek v rostlinách se v čase mění, bylo třeba při každém odběru 
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pro případné potvrzení vlivu elicitoru odebírat i kontroly. Varianta E1 označuje elicitor E/TV01, 
varianta E2 pak elicitor E/FM2. Pokud je za variantou navíc písmeno R, jedná se o vzorky 
z Ruzyně, v opačném případě se jedná o mátu z Olomouce. 

 V tabulkách 15 a 16 jsou uvedeny procentuální zastoupení složek esenciálních olejů z mát 
z Olomouce a Prahy Ruzyně.  
 

Tabulka 14: Datum sběru, počet a místo odběrů a varianta označeného vzorku 

označení 
(Ruzyně) 

odběr datum sběru označení 
(Olomouc) 

odběr datum sběru 

0-K-R 0. odběr 20. 6. 2016 – – – 

1-K-R 1. odběr 22. 6. 2016 1-K 1. odběr 23. 6. 2016 

1-E1-R 1. odběr 22. 6. 2016 1-E1 1. odběr 23. 6. 2016 

1-E2-R 1. odběr 22. 6. 2016 1-E2 1. odběr 23. 6. 2016 

2-K-R 2. odběr 24. 6. 2016 2-K 2. odběr 25. 6. 2016 

2-E1-R 2. odběr 24. 6. 2016 2-E1 2. odběr 25. 6. 2016 

2-E2-R 2. odběr 24. 6. 2016 2-E2 2. odběr 25. 6. 2016 

3-K-R 3. odběr 27. 6. 2016 3-K 3. odběr 28. 6. 2016 

3-E1-R 3. odběr 27. 6. 2016 3-E1 3. odběr 28. 6. 2016 

3-E2-R 3. odběr 27. 6. 2016 3-E2 3. odběr 28. 6. 2016 

4-K-R 4. odběr 29. 6. 2016 4-K 4. odběr 1. 7. 2016 

4-E1-R 4. odběr 29. 6. 2016 4-E1 4. odběr 1. 7. 2016 

4-E2-R 4. odběr 29. 6. 2016 4-E2 4. odběr 1. 7. 2016 

5-K-R 5. odběr 1. 7. 2016 5-K 5. odběr 4. 7. 2016 

5-E1-R 5. odběr 1. 7. 2016 5-E1 5. odběr 4. 7. 2016 

5-E2-R 5. odběr 1. 7. 2016 5-E2 5. odběr 4. 7. 2016 

– – – 6-K 6. odběr 7. 7. 2016 

– – – 6-E1 6. odběr 7. 7. 2016 

– – – 6-E2 6. odběr 7. 7. 2016 
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Tabulka 15: Průměrné procentuální zastoupení jednotlivých složek esenciálních olejů máty (Mentha spicata) z Olomouce 

OLEJE 
α-PINEN 

[%] 
SABINEN 

[%] 
β-PINEN 

[%] 
MYRCEN 

[%] 
LIMONEN 

[%] 
EUCALYPTOL 

[%] 
PIPERITENON-

OXID [%] 
TRANS-

KARYOFYLEN [%] 
GERMACREN D  

[%] 
CELKEM 

[%] 
1-K 1,22 0,95 1,92 6,30 2,97 17,75 63,89 3,30 1,69 100 

1-E1 1,41 1,07 2,14 7,76 3,87 18,56 60,43 3,10 1,65 100 
1-E2 1,31 0,96 1,95 6,91 4,15 17,52 61,66 3,31 2,23 100 
2-K 1,40 1,02 2,08 6,89 3,35 17,45 63,32 2,88 1,61 100 

2-E1 1,34 0,95 1,99 6,39 2,88 16,07 66,27 2,69 1,42 100 
2-E2 1,44 1,08 2,25 6,38 3,07 19,88 60,80 3,10 2,00 100 
3-K 1,30 0,96 2,02 5,84 3,46 17,04 64,71 2,96 1,72 100 

3-E1 1,44 1,03 2,17 7,39 3,25 17,59 63,43 2,42 1,28 100 
3-E2 1,39 1,04 2,12 6,12 3,68 18,25 63,18 2,82 1,40 100 
4-K 1,44 1,07 2,19 6,22 3,54 19,61 62,30 2,43 1,20 100 

4-E1 1,41 1,06 2,18 5,98 3,75 19,30 61,97 2,80 1,55 100 
4-E2 1,40 1,09 2,27 6,25 3,46 20,22 61,84 2,30 1,16 100 
5-K 1,31 0,97 2,05 5,41 2,90 18,17 65,53 2,50 1,17 100 

5-E1 1,32 0,92 1,98 5,83 3,05 17,08 66,68 2,15 1,00 100 
5-E2 1,37 1,02 2,11 5,87 3,32 17,95 64,29 2,67 1,40 100 
6-K 1,33 0,99 2,08 5,15 3,24 17,60 66,41 2,20 0,99 100 

6-E1 1,26 0,91 1,90 5,28 3,21 16,66 67,66 2,12 1,00 100 
6-E2 1,24 0,83 1,81 5,18 3,27 14,90 68,94 2,45 1,39 100 
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Tabulka 16: Průměrné procentuální zastoupení jednotlivých složek esenciálních olejů máty (Mentha spicata) z Prahy Ruzyně 

OLEJE 
α-PINEN 

[%] 
SABINEN 

[%] 
β-PINEN 

[%] 
MYRCEN 

[%] 
LIMONEN 

[%] 
EUKALYPTOL 

[%] 
PIPERITENON-

OXID [%] 
TRANS-

KARYOFYLEN [%] 
GERMACREN D 

[%] 
CELKEM 

[%] 
0-K-R 1,08 0,88 1,66 7,38 3,93 14,09 66,07 3,26 1,65 100 
1-K-R 1,12 0,89 1,67 8,59 3,71 13,45 64,97 3,36 2,25 100 

1-E1-R 1,11 0,89 1,69 8,43 4,17 13,41 65,57 3,07 1,67 100 
1-E2-R 1,18 0,92 1,78 8,10 3,87 14,65 64,88 3,02 1,60 100 
2-K-R 1,09 0,84 1,58 8,30 4,29 12,24 66,58 3,02 2,04 100 

2-E1-R 1,13 0,92 1,74 8,32 3,61 14,19 65,67 2,94 1,47 100 
2-E2-R 1,15 0,89 1,75 9,10 4,99 14,25 62,76 3,09 2,04 100 
3-K-R 1,90 0,79 1,48 6,75 3,66 13,04 67,09 3,35 1,94 100 

3-E1-R 1,09 0,89 1,63 8,73 4,39 12,23 65,90 3,09 2,04 100 
3-E2-R 1,31 1,04 1,96 8,27 4,52 15,62 62,98 2,94 1,35 100 
4-K-R 1,19 0,96 1,78 6,61 3,45 14,38 67,46 2,86 1,32 100 

4-E1-R 1,30 1,01 1,94 7,70 4,39 15,89 63,24 3,02 1,52 100 
4-E2-R 1,12 0,90 1,71 7,61 4,43 13,40 66,77 2,53 1,54 100 
5-K-R 1,22 0,97 1,84 6,89 3,46 14,48 66,98 2,88 1,28 100 

5-E1-R 1,05 0,82 1,67 7,24 4,12 13,65 64,81 4,14 2,50 100 
5-E2-R 1,15 0,79 1,71 7,72 4,81 13,28 65,18 3,34 2,03 100 
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4.3.1 Grafické zpracování dat 

 Na základě tabulek 15 a 16 bylo vytvořeno grafické znázornění procentuálního zastoupení 
jednotlivých složek terpenů pomocí programu Microsoft® Excel 2013 (graf 3 a 4). 

 
Graf 3: Grafické znázornění procentuálního zastoupení složek v mátě z Olomouce3 

 
Graf 4: Grafické znázornění procentuálního zastoupení složek v mátě z Ruzyně3 

 Z výsledků vyplývá, že u obou lokalit má největší zastoupení piperitenon oxid, a to v rozmezí 
60 až 69 %.  Druhou majoritní složkou je eukalyptol s 12–20% zastoupením. Ostatní složky 
jsou přítomny v minoritním množství s o jeden řád nižším zastoupením. Pokud se bude 
posuzovat zastoupení terpenů v mátě, je z výše uvedených grafů zřejmé, že toto zastoupení 
se příliš nemění. 

 Protože zastoupením složek se elicitované máty nikterak neliší od kontrolních vzorků 
a každý vzorek měl odlišnou hmotnost sušiny, ze které byl získán esenciální olej, bylo proto 
získáno i různé množství oleje z každého vzorku. Vzorky mát vztažené na množství získaného 
oleje jsou uvedeny v grafu 5. 

 

                                                 
3 α-PIN = α-pinen; β-PIN = β-pinen; MYR = Myrcen; LIM = Limonen; EUC = Eukalyptol; 
PIP = Piperitenon oxid; t-CAR = trans-karyofylen; SAB = Sabinen; GERD = Germacren D 
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Graf 5: Celkové množství terpenů získaných v oleji 

 Z tohoto grafu je patrné, že v Olomouci (zelená barva) je nejvýraznější rozdíl mezi kontrolou 
a elicitorem E/TV01 při čtvrtém a šestém odběru, kdy se v porovnání s kontrolou zvýšilo 
množství terpenů o 24,96 %, respektive 23,75 %.  Naopak největší zvýšení v případě elicitoru 
E/FM2, a to o 22,68 %, je vidět během pátého odběru. Na podkladě této úvahy lze konstatovat, 
že množství terpenických látek se u elicitovaných vzorků v Olomouci zvyšuje v čase. U vzorků 
mát z Prahy Ruzyně (červená barva) je nejvíce zřetelný rozdíl v době prvního odběru pro oba 
elicitory. Množství oleje u elicitoru E/TV01 je v porovnání s kontrolou zvýšeno o 27,62 % 
v prvním odběru a o 18,95 % v posledním sběru. Naopak elicitor E/FM2 nejvíce ovlivnil 
terpeny při prvním odběru, a to o 39,01 %. 

 Zajímavé je také porovnání množství esenciálních olejů s kontrolou z Prahy Ruzyně. 
Z tohoto grafu jednoznačně vyplývá, že podle první kontroly je lepší pěstovat mátu v Olomouci, 
kde již kontrolní vzorky v průběhu prvních odběrů obsahují vyšší množství terpenů oproti 
kontrolám z Prahy Ruzyně. Toto může být zapříčiněno tím, že obě lokality mají jiné vlastnosti 
půdy a také rozdílné klimatické podmínky. Tento rozdíl je však v průběhu experimentu 
snižován. 

 

4.3.2 PCA analýza 

 Statistické zpracování dat bylo provedeno pomocí analýzy hlavních komponent v programu 
Statistica 12 (StatSoft, ČR). Jako proměnné zde byly použity průměrné hodnoty 
procentuálního zastoupení terpenů. U této metody dochází k transformaci původních 
proměnných hodnot do nových proměnných, nazývány hlavními komponentami. Jedná se 
o lineární kombinace původních proměnných. Hlavní komponenta 1 popisuje největší část 
proměnlivosti, druhá hlavní komponenta pak největší část rozptylu neobsaženého v první 
hlavní komponentě. Podle sutinového grafu způsobují největší změny první dvě komponenty, 
jejichž součet byl vždy kolem 70 %, a proto byly pro vysvětlení variability původních 
proměnných použity dvourozměrné projekce [63]. 
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4.3.2.1 PCA analýza máty z Olomouce 

 Obrázek 17 zobrazuje statistické zpracování dat máty z Olomouce. Z výsledků lze odvodit, 
že v případě elicitoru E/TV01 je podstatný rozdíl v zastoupení látek mezi prvním a druhým 
sběrem.  Rozdíl je ovlivněn vzrůstem piperitenon oxidu. Při třetím a čtvrtém, respektive pátém 
a šestém odběru, je naopak obsah látek podobný, takže v tomto datu je možné vzorky odebrat 
pouze jednou v jednom čase.  Pokud by byla elicitace cílená na zvýšení množství piperitenon 
oxidu, odebíraly by se vzorky v čase 2, 5 a 6. Celkově se u tohoto elicitoru uplatňuje více první 
hlavní komponenta. 

 U elicitoru E/FM2 je podstatný rozdíl v zastoupení mezi 1. a 6. odběrem. Tento rozdíl je jako 
v prvním případě velmi ovlivněn vzrůstem množství piperitenon oxidu v rostlině oproti prvnímu 
odběru, kdy v rostlině bylo vyšší množství trans-karyofylenu a germacrenu D. Při cíleném 
získání největšího množství piperitenon oxidu by byl vzorek odebírán v čase 6. V ostatních 
případech, tj. mezi odběry 2 až 5, nikterak nezáleží na čase odběru a vzorky není třeba 
odebírat tolikrát, stačí pouze jeden odběr. 

 Kontrolní vzorky jsou rozprostřené po všech kvadrantech, kdežto elicitor vzorky částečně 
shlukuje, takže je možné říct, že elicitory fungují. 

 Hlavní komponenta 1 je v tomto případě tvořena piperitenon oxidem a částečně dalšími 
látkami, které se blíží k vodorovné ose. Naopak hlavní komponenta 2 není tvořena skoro 
žádnými látkami, pouze trans-karyofylenem a germacrenem D. V případě piperitenon oxidu 
lze obecně říci, že u odběrů nacházejících se na pravé straně dochází k pozitivní korelaci, 
kdežto u odběrů na levé straně ke korelaci negativní. Piperitenon oxid má navíc o řád vyšší 
zastoupení než další látky, a proto také v takové míře rozhodil odběry. 

 Obecně z obrázku vyplývá, že datum sběru má vliv na obsah látek v rostlinách. 

 



50 
 

 
Obrázek 17: Analýza hlavních komponent máty z Olomouce. (A) – projekce komponentních vah 
terpenů4; (B) – projekce času odběru do komponentní roviny 

 

4.3.2.2 PCA analýza máty z Ruzyně 

 Obrázek 18 zobrazuje statistické zpracování dat máty z Ruzyně. Zde je hlavní 
komponenta 1 tvořena zejména sabinenem, eukalyptolem a β-pinenem, dále pak trans-
karyofylenem a germacrenem D. Hlavní komponenta 2 je tvořena limonenem, myrcenem, α-
pinenem a piperitenon oxidem. 

                                                 
4 A-PIN = α-pinen; β-PIN = β-pinen; MYC = Myrcen; LIM = Limonen; EUC = Eukalyptol; 
PIP = Piperitenon oxid; t-CAR = trans-karyofylen; UN1 = Sabinen; UN2 = Germacren D 
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 V případě elicitoru E/TV01 se všechny odběry blíží první hlavní komponentě. U odběrů 1, 2 
a 3 je zastoupení látek podobné, proto u nich nezáleží na datu sběru a je možné provést pouze 
jeden odběr. Výrazný rozdíl nastává mezi 3. a 4., respektive 4. a 5. odběrem, které nejvíce 
ovlivňuje první hlavní komponenta, ať už dochází k pozitivní nebo negativní korelaci. 

 Zastoupení terpenů z rostlin elicitovaných E/FM2 bylo v čase velmi proměnlivé. Ve druhém 
odběru se výrazně uplatňují myrcen a limonen. Jestliže by se jednalo o cílenou elicitaci na tyto 
sloučeniny, byly by vzorky odebírány v tomto čase. Největší množství β-pinenu se získalo 
při třetím odběru. 

 
Obrázek 18: Analýza hlavních komponent máty z Prahy Ruzyně. (A) – projekce komponentních vah 
terpenů5; (B) – projekce času odběru do komponentní roviny 

                                                 
5 A-PIN = α-pinen; β-PIN = β-pinen; MYC = Myrcen; LIM = Limonen; EUC = Eukalyptol; 
PIP = Piperitenon oxid; t-CAR = trans-karyofylen; UN1 = Sabinen; UN2 = Germacren D 
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4.3.2.3 PCA analýza mát na základě lokality 

 Porovnání míst růstu mát, Olomouce a Ruzyně, je zobrazeno na obrázku 19. Obě lokality 
se od sebe rozdělily, kdy na pravé straně jsou situovány vzorky odebrané z Olomouce 
a na straně levé máty odebrané z Ruzyně. První a šestý odběr z Olomouce s aplikací E/FM2 
se od ostatních odběrů ze stejné lokality odlišuje. Je to způsobené piperitenon oxidem, 
kdy při 6. odběru obsahuje největší množství, zatímco při prvním malé množství, což bylo 
odděleno již u výše komentované PCA analýzy Olomouce. 

 Na základě tohoto zjištění je možné říci, že největší vliv na terpenické látky má lokalita růstu 
máty. Tento vliv je větší, než je vliv elicitorů, které se od sebe moc neoddělily, takže se v účinku 
na rostlinu výrazněji neliší. Pouze u Olomouce je vidět vliv elicitoru E/FM2 na piperitenon oxid. 

 
Obrázek 19: Analýza hlavních komponent – porovnání lokalit. (A) – projekce komponentních vah 
terpenů6; (B) – projekce času odběru do komponentní roviny 

                                                 
6 A-PIN = α-pinen; β-PIN = β-pinen; MYC = Myrcen; LIM = Limonen; EUC = Eukalyptol; 
PIP = Piperitenon oxid; t-CAR = trans-karyofylen; UN1 = Sabinen; UN2 = Germacren D 
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4.4 Vyhodnocení mát z Lednice 

 Vzorky 4 odrůd mát byly sbírány v Lednici 5. 10. 2016 v čase 8:30–8:40 hodin. 
Den před odběrem bylo zataženo s občasným deštěm a přeháňkou. Denní teploty byly 
9 až 13 °C a přes noc 5–1 °C. V den odběru bylo polojasno, bezvětří s ranní teplotou kolem 
4 °C, v čase odběru 10 °C. 

 Z každé odrůdy byly odebrány čtyři vzorky ze čtyř kvadrantů pokusného políčka pro zjištění 
případné kvantitativní variace terpenů. Tento postup byl zvolen na základě předchozího 
výzkumu obsahu trans-resveratrolu v hroznech, který vykazoval velkou variabilitu v závislosti 
na místě odběru vzorku [64]. Rostlina byla vždy odebrána pod třetím dvojlistem. Vzorky byly 
dány do polyethylenového sáčku a přeneseny v chladící tašce do laboratoře. Pro potřebné 
použití byly vždy odváženy 2,0 g čerstvé rostliny (tabulka 17). Pro každou odrůdu byly pokaždé 
použity nové filtrační papíry při navažování. Máta byla následně rozstříhána na přibližně 1 cm 
dlouhé části. Potom bylo vše převedeno pinzetou do vialky o objemu 22 ml a ihned zalito 
20,0 ml hexanu. Vialky byly uzavřeny a ponechány ve tmě 1 den, kde byly extrahovány. 
Z nevyužitých zbytků pro extrakci byl od každé odrůdy vytvořen jeden směsný vzorek, který byl 
zvážen pro následné stanovení sušiny. Při stanovení sušiny byly vzorky ponechány 4 hodiny 
v sušárně při teplotě 105 °C a zvážena jejich hmotnost. Následné vyhodnocení zastoupení 
terpenů (tabulka 18) je vztažené na hmotnost sušiny (tabulka 19). 
Tabulka 17: Navážky pro extrakci různých odrůd mát 

MENTHA ˣ PIPERITA (‘perpita‘) – ČR 

1A) m = 2,02 g  

1B) m = 2,02 g 

1C) m = 2,02 g 

1D) m = 2,03 g 

MENTHA ˣ PIPERITA 

(Corvinus Universita) – Maďarsko 

2A) m = 2,02 g  

2B) m = 2,02 g 

2C) m = 2,02 g 

2D) m = 2,02 g 

MENTHA SPICATA 

(Corvinus Universita) – Maďarsko 

3A) m = 2,02 g 

3B) m = 2,02 g 

3C) m = 2,02 g 

3D) m = 2,00 g 

MENTHA ˣ PIPERITA ‘DANICA‘ – Srbsko 

4A) m = 2,00 g  

4B) m = 2,01 g 

4C) m = 2,00 g 

4D) m = 2,01 g 
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Tabulka 18: Procentuální zastoupení terpenů z mát z Lednice 

oleje 
α-pinen 

[%] 
sabinen 

[%] 
β-pinen 

[%] 
limonen 

[%] 
eucalyptol 

[%] 
sabinen 

hydrát [%] 
menthon 

[%] 
D-menthon 

[%] 
isomenthol 

[%] 
menthol 

[%] 
dihydrokarvon 

[%] 
karvon 

[%] 
cyklohex 

[%]7 
1A 0,06 0,10 0,18 0,36 3,93 1,73 78,76 11,65 2,59 ND ND ND 0,64 
1B 0,07 0,11 0,23 0,18 4,21 1,95 71,05 12,95 8,62 ND ND ND 0,63 
1C 0,06 0,10 0,18 0,25 4,69 1,94 78,10 12,21 1,84 ND ND ND 0,63 
1D 0,08 0,11 0,24 0,25 4,50 1,91 74,49 11,61 6,19 ND ND ND 0,62 
2A 0,07 0,09 0,11 1,08 1,33 0,83 35,88 11,78 0,57 44,41 ND ND 3,85 
2B 0,08 0,14 0,14 0,49 5,01 4,54 56,42 8,12 0,63 24,42 ND ND ND 
2C 0,06 0,08 0,11 1,37 1,24 0,80 41,83 11,57 0,46 38,90 ND ND 3,60 
2D 0,07 0,14 0,15 0,45 6,45 3,99 41,21 8,37 0,81 38,36 ND ND ND 
3A 0,10 0,14 0,19 2,62 3,26 0,38 ND ND ND ND 2,07 91,24 ND 
3B 0,11 0,16 0,21 1,77 3,86 0,50 ND ND ND ND 5,36 88,02 ND 
3C 0,11 0,15 0,19 1,47 3,61 0,51 ND ND ND ND 7,33 86,61 ND 
3D 0,12 0,19 0,21 2,28 3,90 0,42 ND ND ND ND 9,74 83,13 ND 
4A 0,08 0,15 0,16 0,39 3,43 3,80 55,07 9,23 0,56 27,14 ND ND ND 
4B 0,08 0,16 0,17 0,31 3,77 3,52 52,69 9,83 0,60 28,87 ND ND ND 
4C 0,08 0,12 0,17 0,67 3,03 2,26 59,82 10,11 0,49 23,25 ND ND ND 
4D 0,09 0,15 0,20 0,36 3,90 3,69 58,56 8,82 0,53 23,70 ND ND ND 
 

ND … nedetekováno, pod mezí detekce  

                                                 
7 2-isopropyl-5-methyl-3-cyklohex-1-on 
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Tabulka 19: Stanovení sušiny mát 

druh máty čerstvá hmotnost hmotnost sušiny 

MENTHA ˣ PIPERITA (‘perpita‘) – ČR 8,35 g 2,13 g 

MENTHA ˣ PIPERITA 

(Corvinus Universita) – Maďarsko 
8,69 g 2,48 g 

MENTHA SPICATA 

(Corvinus Universita) – Maďarsko 
9,04 g 1,91 g 

MENTHA ˣ PIPERITA ‘DANICA‘ – Srbsko 4,70 g 0,85 g 

 

 

4.4.1 Grafické zpracování dat 

 Na základě tabulky 18 bylo vytvořeno grafické znázornění procentuálního zastoupení 
jednotlivých složek terpenů pomocí programu Microsoft® Excel 2013. V příloze 7, 
na obrázcích 49–52 jsou zdokumentovány všechny tyto odrůdy. 

 Výrazné variace v závislosti na místu odběru u Mentha ˣ piperita z České republiky podle 
grafu 6 nenastávají. V největším zastoupení se vyskytuje menthon a jeho isomer D-menthon. 
Ostatní látky se vyskytují v minoritním množství s přibližně o řád nižším zastoupením. 

 
Graf 6: Procentuální zastoupení terpenů v Mentha ˣ piperita z České republiky8 

                                                 
8 A-PIN = α-pinen; SAB = sabinen; β-PIN = β-pinen; LIM = limonen; EUC = eukalyptol;  
SAB-H = sabinen hydrát; MEN = menthon; D-MEN = D-menthon; ISOMEL = isomenthol;  
CHEXON = 2-isopropyl-5-methyl-3-cyklohex-1-on 
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 V případě Mentha ˣ piperita z Maďarska (graf 7) je vidět velký rozdíl v množství zejména 
limonenu, eukalyptolu, sabinen hydrátu a 2-isopropyl-5-methyl-3-cyklohex-1-onu. Je tedy 
patrné, že v tomto případě záleží na místě odběru. Hlavními komponentami jsou menthon, 
menthol a D-menthon. 

 
Graf 7: Procentuální zastoupení terpenů v Mentha ˣ piperita z Maďarska9 

 
Graf 8: Procentuální zastoupení terpenů v Mentha Spicata z Maďarska10 

                                                 
9  A-PIN = α-pinen; SAB = sabinen; β-PIN = β-pinen; LIM = limonen; EUC = eukalyptol;  
SAB-H = sabinen hydrát; MEN = menthon; D-MEN = D-menthon; ISOMEL = isomenthol;  
CHEXON = 2-isopropyl-5-methyl-3-cyklohex-1-on 
10 DIHKAR = dihydrokarvon; KAR = S-karvon 
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 U Mentha spicata z Maďarska (graf 8) nebyla prokázána žádná výrazná variabilita 
související s místem odběru. V největším zastoupení se vyskytuje karvon s trans-
dihydrokarvonem. Tato máta má jiný chemotyp, než je v případě Mentha spicata z Olomouce 
a Ruzyně. 

 U poslední máty, Mentha ˣ piperita ‘DANICA‘ ze Srbska (graf 9), je zřejmý nepatrný rozdíl 
v množství terpenů, a proto je možné říci, že nezáleží na místě odběru. V největším 
zastoupení se vyskytuje, podobně jako u Mentha x  piperita z Maďarska menthon, menthol a D-
menthon. 

 
Graf 9: Procentuální zastoupení terpenů v Mentha ˣ piperita ‘DANICA‘ ze Srbska11 

4.4.2 Zařazení mát do určitého chemotypu 

 Podle zastoupení terpenických látek je možné zařadit mátu do určitého chemotypu. Čeleď 
Lamiacea tvoří nejvíce chemotypů z důvodu jejich schopnosti růst v různých klimatických 
podmínkách i různých typech půd. Tyto rostliny jsou velmi přizpůsobivé, čímž vznikají různé 
biochemické specifity jako odpovědi na požadavky rozdílných růstových podmínek [65]. 

4.4.2.1 Mentha ˣ piperita Česká republika 

 Máta peprná z České republiky je bohatá na menthon a jeho isomer D-menthon. Tento 
chemotyp, tj. obsahující pouze menthon, zatím nebyl popsán. V publikacích se vždy menthon 
vyskytuje spolu s mentholem, kdy menthol má navíc vyšší zastoupení. Mělo by se tedy jednat 
o mátu peprnou menthonového typu (Mentha x  piperita ct. menthon). Vzhledem k tomu, že tato 
odrůda obsahuje velké množství sloučeniny s karbonylovou skupinou, bylo by vhodné odrůdu 
využívat pro její insekticidní vlastnosti. Herrera et al. (2015) uvádí, že zejména tyto látky mají 
insekticidní vlastnosti [18]. 

                                                 
11 A-PIN = α-pinen; SAB = sabinen; β-PIN = β-pinen; LIM = limonen; EUC = eukalyptol; 
SAB-H = sabinen hydrát; MEN = menthon; D-MEN = D-menthon; ISOMEL = isomenthol; 
MEL = menthol 
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4.4.2.2. Mentha ˣ piperita (Corvinus Universita) Maďarsko 

 Máta peprná z Maďarska obsahuje v přibližně stejném zastoupení menthon a menthol. Jde 
proto o mátu peprnou menthol / menthonového typu (Mentha ˣ piperita ct. 
menthol / menthone). Převážně je v publikacích v největším zastoupení uváděn menthol 
s následujícím menthonem, přičemž jejich poměr bývá 1–3 [66]. V tomto případě je poměr 
přibližně 1 s tím, že lehce převažuje menthon nad mentholem. 

 Chalchat et al. (2011) uvádí rozdílné zastoupení terpenů v závislosti na datu sběru, kdy před 
kvetením máty peprné z Francie je v rostlině největší obsah menthonu (kolem 50 %) 
a mentholu (přibližně 20 %). Jejich poměr je snižován a v čase kvetení máty je jejich množství 
přibližně stejné. Po kvetení dochází k nárůstu mentholu a snížení menthonu. V publikaci také 
zmiňuje mátu peprnou z Maďarska, která vždy obsahovala vyšší množství menthonu než 
mentholu bez ohledu na datum sběru [67].  

 Tato máta byla v čase odběru ještě v kvetení, takže přibližně stejné množství obou sloučenin 
odpovídá tvrzení v publikaci. 

 

4.4.2.3 Mentha spicata (Corvinus Universita) Maďarsko 

 Tato odrůda je bohatá na karvon a dihydrokarvon, jak již bylo dříve zmíněno. Jedná se 
tak o mátu klasnatou karvonového typu (Mentha spicata ct. carvone). Tento chemotyp bývá 
u máty klasnaté velmi častý. Ke vzniku tohoto chemotypu dochází dvoustupňovou oxidací 
limonenu. 

 Naproti tomu máta klasnatá z Olomouce a Ruzyně karvon neobsahuje. Odrůda má naopak 
velké zastoupení piperitenon oxidu, a proto se jedná o piperitenon oxidový typ (Mentha spicata 
ct. piperitenone oxide). Vznik této látky je podmíněn epoxidací piperitenonu recesivním 
genem o. 

 Karvonový i piperitenon oxidové typy byly již popsány dalšími autory [66, 68, 69]. 

 

4.4.2.4 Mentha ˣ piperita ‘DANICA‘ Srbsko 

  Složení této odrůdy je podobné jako u máty peprné z Maďarska. V tomto případě byla máta 
již po kvetení, ale obsahuje jednou takové množství menthonu než mentholu. Může to být 
příčinou jiné odrůdy, než uvádí Chalchat (2011) [67], ale také deštivým počasím den 
před sběrem, protože za nepříznivých podmínek dochází v mátě k hromadění látek 
s karbonylovou skupinou, tj. menthonu. Nejspíše se proto jedná o mátu peprnou 
menthol / menthonového typu (Mentha ˣ piperita ct. menthol / menthone). 
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4.4.3 PCA analýza 

 Na obrázku 20 je znázorněna PCA analýza mát peprných z Lednice. Z výsledků je patrné, 
že  Mentha ˣ piperita z České republiky a Mentha ˣ piperita ‘DANICA‘ ze Srbska mají sice 
rozličné zastoupení terpenických látek, ale z hlediska variace místa odběru se obě odrůdy 
neliší. Tímto je proto potvrzeno, že u těchto mát nezáleží na místě odběru. 

 Naopak u Mentha ˣ piperita z Maďarska byla zřejmá, a to již podle výše uvedeného grafu 7, 
výrazná variace v zastoupení určitých terpenů. Na odběr 2A a 2C má největší vliv první hlavní 
komponenta, která je ovlivněna zejména limonenem, 2-isopropyl-5-methyl-3-cyclohexen-1-
onem a eukalyptolem. U prvních dvou látek dochází k pozitivní korelaci, naopak u eukalyptolu 
ke korelaci negativní z důvodu jeho malého obsahu v rostlině. Odběry 2B a 2D mají podobné 
zastoupení látek jako Mentha ˣ piperita ‘DANICA‘ ze Srbska. 

 
Obrázek 20: Analýza hlavních komponent – porovnání mát peprných z Lednice. (A) – projekce 
komponentních vah terpenů12; (B) – projekce místa odběru do komponentní roviny 

                                                 
12 A-PIN = α-pinen; UN1 = sabinen; β-PIN = β-pinen; LIM = limonen; EUC = eukalyptol 19,78 = sabinen 
hydrát; 24,03 = menthon; 24,45 = D-menthon; 24,74 = isomenthol; 25,13 = menthol;  
28,72 = 2-isopropyl-5-methyl-3-cyklohex-1-on 
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 Na obrázku 21 je PCA analýza všech mát z Lednice. Zde je zřetelně vidět, že se Mentha 
spicata oddělila od ostatních mát, jedná se proto o jiný druh máty. Zároveň je opět možné vidět 
rozhození Mentha ˣ piperita z Maďarska. Protože byl každý vzorek zároveň vzorkem 
směsným, je zde vyloučena chyba odběru. Také případný sběr máty pouze v dolní nebo horní 
části rostliny, který by vysvětloval velkou variabilitu u limonenu, je nepravděpodobný. 
V literatuře je prezentováno, že u máty peprné bývá limonen v rozmezí 1–6 % a eukalyptol 
v rozmezí 0,4–6 %; podle toho by bylo možné říci, že se jedná o stejnou odrůdu [66]. Možné 
vysvětlení by mohlo také být v její případné hybridizaci, kdy by se jednalo o jinou odrůdu. 
Pro správnější a přesnější závěry je třeba provést více analýz, avšak zatím jako 
nejpravděpodobnější vysvětlení na základě PCA analýzy je to, že se jedná o rozdílné odrůdy.  

 
Obrázek 21: Analýza hlavních komponent – porovnání mát z Lednice. (A) – projekce komponentních 
vah terpenů13; (B) – projekce místa odběru do komponentní roviny 

                                                 
13 A-PIN = α-pinen; UN1 = sabinen; β-PIN = β-pinen; LIM = limonen; EUC = eukalyptol 19,78 = sabinen 
hydrát; 24,03 = menthon; 24,45 = D-menthon; 24,74 = isomenthol; 25,13 = menthol; 
26,08 = dihydrokarvon; 28,23 = S-karvon; 28,72 = 2-isopropyl-5-methyl-3-cyklohex-1-on 
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 Poslední srovnání všech mát klasnatých (Mentha spicata) je uvedeno na obrázku 22. Zde je 
vidět rozličné složení máty klasnaté z Lednice a mát z Olomouce a Ruzyně. PCA analýzou 
je potvrzeno, že se jedná o jiné odrůdy. Největší vliv má hlavní komponenta 1, která je tvořena 
téměř všemi sloučeninami.  Opět je vidět nejen rozlišení lokalit růstu, ale také rozlišení prvního 
odběru z Olomouce s aplikací E/FM2 způsobené zejména piperitenon oxidem. 

 
Obrázek 22: Analýza hlavních komponent – porovnání Mentha spicata. (A) – projekce komponentních 
vah terpenů14; (B) – projekce lokality odběru do komponentní roviny 

                                                 
14 A-PIN = α-pinen; β-PIN = β-pinen; MYC = Myrcen; LIM = Limonen; EUC = Eukalyptol; 
PIP = Piperitenon oxid; t-CAR = trans-karyofylen; UN1 = Sabinen; UN2 = Germacren D; 
19,78 = sabinen hydrát; 26,08 = dihydrokarvon; 28,23 = S-karvon 
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5 ZÁVĚR 
 Předkládaná diplomová práce se zabývá stanovením terpenických látek v rostlinách máty. 
Jednalo se o Mentha spicata z Ruzyně a Olomouce, u kterých se zjišťoval vliv dvou elicitorů. 
Dále byly odebrány vzorky čtyř odrůd mát v Lednici, u kterých byla sledována variabilita 
v zastoupení látek a následně byla snaha máty zařadit do určitého chemotypu. 

 Nakonec byla porovnána účinnost různých extrakčních technik. 

 Analýza látek byla provedena pomocí plynové chromatografie s hmotnostním detektorem. 

V rámci PCA analýz mát klasnatých z Prahy Ruzyně a Olomouce se došlo k těmto závěrům: 

• Oba vybrané elicitory kvantitativně ovlivňují terpenické látky v rostlině. 
• V Olomouci došlo při použití elicitoru E/TV01 k nejvýraznějšímu rozdílu v množství 

terpenů při čtvrtém, respektive šestém odběru, kdy se množství zvýšilo o necelých 
25 %, respektive 24 %. V případě druhého elicitoru, E/FM2, došlo k nárůstu terpenů 
o přibližně 23 % při pátém odběru. 

• V Praze Ruzyni došlo k největšímu nárůstu hned po aplikaci elicitorů, tj. během prvního 
odběru, kdy u E/TV01 se množství zvýšilo o necelých 28 % a u E/FM2 o přibližně 39 %. 

• PCA analýza také prokázala, ve kterém čase je vhodné mátu odebírat (dochází 
k výrazné změně zastoupení látek), a kdy není potřeba více odběrů. 

• Piperitenon oxid má výrazné toxické účinky, proto je odběr máty v Olomouci při cílené 
elicitaci vhodný při 6. odběru u ubou elicitorů, kdy máty obsahují největší množství této 
sloučeniny. V Praze Ruzyni se datum odběru nedá určit. V žádném čase nedošlo 
k výraznému zvýšení piperitenon oxidu, zastoupení zůstává přibližně stejné. 

Analýzou mát z Lednice se došlo k těmto závěrům: 

• Při porovnávání variability zastoupení terpenů bylo prokázáno, že u třech odrůd 
(Mentha ˣ piperita Česká republika, Mentha spicata [Corvinus Universita] Maďarsko, 
a Mentha ˣ piperita ‘DANICA‘ Srbsko) nezáleží na místě odběru máty, zatímco 
u Mentha ˣ piperita (Corvinus Universita) Maďarsko došlo k výrazné variabilitě. 
Na základě PCA analýzy je jako nejpravděpodobnější vysvětlení rozdílné kvantity 
určitých látek u dvou míst odběru hybridizace této máty. 

• Mentha ˣ piperita Česká republika byla zařazena do menthonového chemotypu díky 
téměř 80% zastoupení menthonu a absenci mentholu. Tento chemotyp zatím nebyl 
popsán jinými autory. 

• Mentha ˣ piperita (Corvinus Universita) Maďarsko je možné zařadit 
do menthol / menthonového chemotypu s přibližně stejným zastoupením obou látek. 

• Mentha spicata (Corvinus Universita) Maďarsko obsahuje karvonový chemotyp. 
• Mentha ˣ piperita ‘DANICA‘ Srbsko má podobné složení látek jako Mentha ˣ piperita 

z Maďarska, má proto také menthol / menthonový chemotyp. Podobné složení těchto 
odrůd je také potvrzeno PCA analýzou, kdy tyto máty zůstaly u sebe. 

• PCA analýzou srovnání všech mát z Lednice bylo potvrzeno, že je Mentha spicata jiný 
druh než Mentha ˣ piperita. 
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 Pro porovnání extrakčních technik byla využita Soxhletova extrakce, extrakce za zvýšeného 
tlaku a ultrazvuková extrakce. Navíc byla do porovnání zařazena také destilace vodní parou, 
kterou byly získávány oleje v Praze Ruzyni a Olomouci. 

Z výsledků je možné odvodit následující závěry: 

• Největší výtěžnost (kolem 80 %) měla Soxhletova extrakce, která zároveň slouží jako 
metoda referenční pro porovnání s jinými extrakcemi. Za touto extrakcí následuje ASE 
s přibližně 70% výtěžností.  Následuje destilace vodní parou (63% výtěžnost) 
a ultrazvuková extrakce s výtěžností kolem 52 %. 

• Všechny metody extrakce se lišily pouze množstvím získaných látek, kvalitativní 
zastoupení terpenů zůstalo vždy stejné. 

• U ultrazvukové extrakce byla provedena opakovaná extrakce, kdy největší množství 
terpenů bylo získáno po druhém opakování. Vysvětlení může být v prolomení 
žláznatých trichomů máty vzrůstající teplotou vodní lázně v průběhu extrakce. 

 

 V rámci dalšího výzkumu by bylo zajímavé znovu odebírat vzorky všech v diplomové práci 
zmíněných odrůd mát v období květen až říjen pro přesnější závěry a zařazení do chemotypu. 
Zároveň by se tím získala variabilita látek před, během a po kvetení máty. 
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spectra. 4th ed. Mill Valley, Calif.: University Science Books, c1993. ISBN 09-
357-0225-3. 

[57] DAI, Jianming, Valerie ORSAT, G.S. VIJAYA RAGHAVAN a Varoujan 
YAYLAYAN. Investigation of various factors for the extraction of peppermint 
(Mentha piperita L.) leaves. Journal of Food Engineering [online]. 2010, 96(4), 
540-543 [cit. 2017-04-16]. DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2009.08.037. ISSN 
02608774. Dostupné z: 
http://l inkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0260877409004440 

[58] KAHOUN, David. Laboratorní praxe v akreditovaných laboratořích: Validace 
analytických metod. PřF JU České Budějvice, 2016. 

[59] RODRÍGUEZ-SOLANA, Raquel, José Manuel SALGADO, José Manuel 
DOMÍNGUEZ a Sandra CORTÉS-DIÉGUEZ. Comparison of Soxhlet, 
Accelerated Solvent and Supercritical Fluid Extraction Techniques for Volatile 
(GC-MS and GC/FID) and Phenolic Compounds (HPLC-ESI/MS/MS) from 
Lamiaceae Species. Phytochemical Analysis [online]. 2015, 26(1), 61-71 [cit. 
2017-04-16]. DOI: 10.1002/pca.2537. ISSN 09580344. Dostupné z: 
http://doi.wiley.com/10.1002/pca.2537 

[60] AFLATUNI, Abbas. The yield and essential oil content of mint (Mentha ssp.) 
in Northern Ostrobothnia. Oulu: Oulun Yliopisto, 2005. ISBN 951-42-7746-5. 

[61] VINATORU, Mircea. An overview of the ultrasonically assisted extraction of 
bioactive principles from herbs. Ultrasonics Sonochemistry [online]. 2001, 8(3), 
303-313 [cit. 2017-04-16]. DOI: 10.1016/S1350-4177(01)00071-2. ISSN 
13504177. Dostupné z: 
http://l inkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1350417701000712 



70 
 

[62] PS Praha - Ruzyně. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. [online]. Praha: 
Cittadella production, 2010 [cit. 2017-04-16]. Dostupné z: 
https://www.vurv.cz/index.php?p=praha&site=vyzkum 

[63] MELOUN, Milan a Jiří MILITKÝ. Kompendium statistického zpracování dat: 
metody a řešené úlohy včetně CD. Praha: Academia, 2002. ISBN 80-200-1008-
4. 

[64] BÁBÍKOVÁ, Petra, Naděžda VRCHOTOVÁ, Jan TŘÍSKA a Marie 
KYSELÁKOVÁ. Content of trans-resveratrol in leaves and berries of 
interspecific grapevine (Vitis sp.) varieties. Czech J. Food Sci [online]. 2008, 
26, S13-S17 [cit. 2017-03-13]. ISSN 1805-9317. Dostupné z: 
http://agriculturejournals.cz/publicFiles/03703.pdf 

[65] STEWART, David. The chemistry of essential oils made simple: God's love 
manifest in molecules. Marble Hill, Mo: Care Publications, 2004. ISBN 978-
093-4426-992. 

[66] ORAV, A, K KAPP a A RAAL. Chemosystematic markers for the essential 
oils in leaves of Mentha species cultivated or growing naturally in Estonia. 
Proceedings of the Estonian Academy of Sciences [online]. 2013, 62(3), 175- 
[cit. 2017-03-23]. DOI: 10.3176/proc.2013.3.03. ISSN 1736-6046. Dostupné z: 
http://www.kirj.ee/?id=22656 

[67] CHALCHAT, Jean-Claude, Raymond-Philippe GARRY a André MICHET. 
Variation of the Chemical Composition of Essential Oil of Mentha piperita L. 
during the Growing Time. Journal of Essential Oil Research [online]. 1997, 
9(4), 463-465 [cit. 2017-04-16]. DOI: 10.1080/10412905.1997.9700750. ISSN 
1041-2905. Dostupné z: 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10412905.1997.9700750 

[68] KOKKINI, S. a D. VOKOU. Mentha spicata (Lamiaceae) chemotypes 
growing wild in Greece. Economic Botany [online]. 1989, 43(2), 192-202 [cit. 
2017-03-23]. DOI: 10.1007/BF02859860. ISSN 0013-0001. Dostupné z: 
http://l ink.springer.com/10.1007/BF02859860 

[69] PADALIA, Rajendra C. a et. al. Essential oil composition of sixteen elite 
cultivars of Mentha from western Himalayan region, India. Maejo International 
Journal of Science and Technology [online]. 2013, 7(1), 83-93 [cit. 2017-03-
23]. DOI: 10.14456/mijst.2013.7. ISSN 1905 - 7873. Dostupné z: 
http://www.mijst.mju.ac.th/vol7/83-93.pdf 

 

  



71 
 

7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 

2,4-D kyselina 2,4-dichlorfenoxyoctová 

acetyl-CoA acetylkoenzym A 

APCI chemická ionizace za atmosférického tlaku 

APPI fotoionizace za atmosférického tlaku 

ArD argonový detektor 

CI chemická ionizace 

DDD dichlordifenyldichlorethan 

DDE dichlordifenyldichlorethylen 

DDT dichlordifenyltrichlorethan 

DMAPP dimethylallyl-difosfát 

ECD detektor elektronového záchytu 

EI elektronová ionizace 

EOs esenciální oleje 

ESI elektrosprej 

FID plamenový ionizační detektor 

GC plynová chromatografie 

GC/MS spojení plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií  

GPP geranyl-difosfát 

HeD heliový detektor 

ICP indukčně vázané plazma 

IPP isopentenyl-pyrofosfát 

IR infračervený spektrometr 

ISTD vnitřní standard 

LOD limit detekce 

LOQ limit kvantifikace 

MALDI ionizace laserem za účasti matrice 

MS hmotnostní spektrometr 

NIST Národní Institut pro standardy a technologii 

OPs organofosfáty 
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PTV injektor injektor s teplotně programovaným odpařováním 

TCD tepelně vodivostní detektor  

TID termoionizační detektor 

TOF průletový analyzátor 

US EPA United States Environmental Protection Agency 

RSD relativní směrodatná odchylka 
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Obrázek 26: Hmotnostní spektrum limonenu 
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Obrázek 30: Hmotnostní spektrum terpineolu 

 
Obrázek 31: Hmotnostní spektrum S-karvonu 

 
Obrázek 32: Hmotnostní spektrum mentholu 

 
Obrázek 33: Hmotnostní spektrum trans-karyofylenu 



 
 

 
Obrázek 34: Hmotnostní spektrum karyofylen oxidu 

 
Obrázek 35: Hmotnostní spektrum D-menthonu 

 
Obrázek 36: Hmotnostní spektrum isomentholu 

 
Obrázek 37: Hmotnostní spektrum 2-isopropyl-5-methyl-3-cyklohex-1-onu 



 
 

 
Obrázek 38: Hmotnostní spektrum dihydrokarvonu 

 
Obrázek 39: Hmotnostní spektrum sabinenu 

 
Obrázek 40: Hmotnostní spektrum germacrenu D 

 
Obrázek 41: Hmotnostní spektrum piperitenon oxidu 



 
 

Příloha 2: Kalibrační křivky standardů 

 
Graf 10: Kalibrační křivka myrcenu 

 
Graf 11:Kalibrační křivka eukalyptolu 

 
Graf 12: Kalibrační křivka menthonu 
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Graf 13: Kalibrační křivka terpineolu 

 
Graf 14: Kalibrační křivka trans-karyofylenu 

 

Příloha 3: Příklady vybraných chromatogramů reálných vzorků 

 
Obrázek 42: Chromatogram vzorku máty klasnaté z Ruzyně 
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Graf 15: Chromatogram vzorku máty klasnaté z Olomouce 

 
Obrázek 43: Chromatogram vzorku máty peprné (Česká republika) z Lednice 

 
Obrázek 44: Chromatogram vzorku máty peprné (Maďarsko) z Lednice 

 
Obrázek 45: Chromatogram vzorku máty klasnaté (Maďarsko) z Lednice 



 
 

 
Obrázek 46: Chromatogram vzorku máty peprné ‘DANICA‘ (Srbsko) z Lednice 

 

 

Příloha 4: Validační parametry 
Tabulka 20: Výpočet přesnosti a správnosti myrcenu 15 

refc  
[ng/ml] 

plocha 
píku / ISTD 

ic  [ng/ml] Rei [%] Re [%] průměr ic
[ng/ml]  

RSD [%] 

10 000 

7,42 

7,32 

7,07 
 

10 189,16 

10 052,60 

9 716,75 
 

101,89 

100,53 

97,17 

99,86 9 986,17 1,99 

5 000 

3,67 

3,77 

3,79 
 

5 072,28 

5 209,02 

5 239,72 
 

101,45 

104,18 

104,79 

103,47 5 173,67 1,41 

1 000 

0,62 

0,64 

0,62 
 

923,24 

948,44 

924,08 
 

92,32 

94,84 

92,41 

93,19 931,92 1,25 

500 

0,27 

0,28 

0,30 
 

440,46 

452,32 

476,25 
 

88,09 

90,46 

95,25 

91,27 456,34 3,26 

 
  

                                                 
15 Rei – výtěžnost metody i-tého opakování; ic  – experimentálně zjištěná koncentrace i-tého opakování; 

refc  – hodnota referenční; ISTD – vnitřní standard 



 
 

Tabulka 21: Výpočet přesnosti a správnosti eukalyptolu 

refc  
[ng/ml] 

plocha 
píku / ISTD 

ic  [ng/ml] Rei [%] Re [%] průměr ic
[ng/ml]  

RSD [%] 

10 000 

12,30 

12,10 

11,84 
 

10 1129,36 

9 961,52 

9 744,81 
 

101,29 

99,62 

97,45 

99,45 9 945,23 1,58 

5 000 

6,72 

6,82 

6,91 
 

5 506,74 

5 584,77 

5 659,54 
 

110,13 

111,70 

113,19 

111,67 5 583,68 1,12 

1 000 

1,47 

1,48 

1,45 
 

1 155,63 

1 167,15 

1 139,75 
 

115,56 

116,71 

113,97 

115,42 1 154,18 0,97 

500 

0,70 

0,72 

0,72 
 

521,93 

540,65 

588,95 
 

104,39 

108,13 

117,79 

110,10 550,51 5,13 

 
Tabulka 22: Výpočet přesnosti a správnosti menthonu 

refc  
[ng/ml] 

plocha 
píku / ISTD 

ic  [ng/ml] Rei [%] Re [%] průměr ic
[ng/ml]  

RSD [%] 

10 000 

7,28 

7,30 

7,01 
 

10 109,60 

10 133,81 

9 731,94 
 

101,10 

101,34 

97,32 

99,92 9 991,78 1,84 

5 000 

3,76 

3,82 

3,87 
 

5 250,82 

5 332,03 

5 325,71 
 

105,02 

106,64 

107,87 

106,51 5 325,52 1,10 

1 000 

0,66 

0,69 

0,67 
 

974,46 

1 006,64 

983,34 
 

97,45 

100,66 

98,33 

98,81 988,15 1,37 

500 

0,28 

0,29 

0,30 
 

440,54 

457,43 

477,06 
 

88,11 

91,49 

95,41 

91,67 458,34 3,26 

 



 
 

Tabulka 23: Výpočet přesnosti a správnosti terpineolu 

refc  
[ng/ml] 

plocha 
píku / ISTD 

ic  [ng/ml] Rei [%] Re [%] průměr ic
[ng/ml]  

RSD [%] 

10 000 

4,99 

5,01 

4,81 
 

10 251,48 

10 285,92 

9 894,68 
 

102,51 

102,86 

98,95 

101,44 10 144,03 1,74 

5 000 

2,32 

2,39 

2,38 
 

4 891,27 

5 017,80 

5 012,33 
 

97,83 

100,36 

100,25 

99,48 4 973,80 1,17 

1 000 

0,29 

0,32 

0,30 
 

799,49 

854,43 

827,23 
 

79,95 

85,44 

82,72 

82,70 827,05 2,71 

500 

0,11 

0,11 

0,12 
 

441,71 

446,99 

462,14 
 

88,34 

89,40 

92,43 

90,06 450,28 1,92 

 
Tabulka 24: Výpočet přesnosti a správnosti trans-karyofylenu 

refc  
[ng/ml] 

plocha 
píku / ISTD 

ic  [ng/ml] Rei [%] Re [%] průměr ic
[ng/ml]  

RSD [%] 

10 000 

14,50 

14,03 

13,71 
 

10 282,16 

9 949,88 

9 722,76 
 

102,82 

99,50 

97,23 

99,85 9 984,93 2,30 

5 000 

7,51 

7,42 

7,58 
 

5 350,69 

5 288,31 

5 405,90 
 

107,01 

105,77 

108,12 

106,97 5 348,30 0,90 

1 000 

1,23 

1,28 

1,23 
 

926,16 

964,24 

927,23 
 

92,62 

96,42 

92,72 

93,92 939,21 1,89 

500 

0,52 

0,52 

0,54 
 

430,86 

430,19 

445,18 
 

86,17 

86,04 

89,04 

87,08 435,41 1,59 



 
 

 

Tabulka 25: Výpočet linearity myrcenu16 

konc. 
úroveň in  

ic  
[ng/ml] iy  iy  iŷ  iy  – iŷ  (( iy  – iŷ )/ iy )2 Σ(( iy  – iŷ )/ iy )2 

QC 
[%] 

K1 1 50 0,02  -0,02 0,04 2,80 ∙ 10–4   
 2 50 0,02  -0,02 0,04 2,82 ∙ 10–4   
 3 50 0,02  -0,02 0,04 2,86 ∙ 10–4   

K2 4 100 0,04  0,02 0,02 6,49 ∙ 10–5   
 5 100 0,04 0,94 0,02 0,02 6,23 ∙ 10–5 8,66 ∙ 10–4 0,79 
 6 100 0,04  0,02 0,02 6,29 ∙ 10–5   

K3 7 500 0,27  0,31 -0,04 3,33 ∙ 10–4   
 8 500 0,28  0,31 -0,03 2,14 ∙ 10–4   
 9 500 0,29  0,31 -0,02 5,31 ∙ 10–5   

K4 10 1 000 0,62  0,68 -0,06 5,54 ∙ 10–4   
 11 1 000 0,64  0,68 -0,04 2,50 ∙ 10–4   
 12 1 000 0,62  0,68 -0,06 5,42 ∙ 10–4   

K5 13 5 000 3,67  3,61 0,05 4,91 ∙ 10–4   
 14 5 000 3,77  3,61 0,15 4,11 ∙ 10–3   
 15 5 000 3,79  3,61 0,18 5,40 ∙ 10–3   

 

Tabulka 26: Výpočet linearity eukalyptolu15 

konc. 
úroveň in  

ic  
[ng/ml] iy  iy  iŷ  iy  – iŷ  (( iy  – iŷ )/ iy )2 Σ(( iy  – iŷ )/ iy )2 

QC 
[%] 

K1 1 50 0,07  0,13 -0,07 2,39 ∙ 10–4   
 2 50 0,07  0,13 -0,07 2,35 ∙ 10–4   
 3 50 0,06  0,13 -0,07 2,64 ∙ 10–4   

K2 4 100 0,14  0,19 -0,05 1,34 ∙ 10–4   
 5 100 0,14 1,85 0,19 -0,05 1,45 ∙ 10–4 6,08 ∙ 10–3 2,08 
 6 100 0,15  0,19 -0,04 1,05 ∙ 10–4   

K3 7 500 0,70  0,68 0,03 3,89 ∙ 10–5   
 8 500 0,72  0,68 0,05 1,33 ∙ 10–4   
 9 500 0,78  0,68 0,11 6,39 ∙ 10–4   

K4 10 1 000 1,47  1,28 0,19 1,96 ∙ 10–3   
 11 1 000 1,48  1,28 0,20 2,26 ∙ 10–3   
 12 1 000 1,45  1,28 0,17 1,58 ∙ 10–3   

K5 13 5 000 6,72  6,11 0,61 2,07 ∙ 10–2   
 14 5 000 6,82  6,11 0,71 2,76 ∙ 10–2   
 15 5 000 6,91  6,11 0,80 3,51 ∙ 10–2   

 

                                                 
16 in  – i-té měření; ic  – koncentrace analytu; iy  – odezva detektoru; iy  – průměrná odezva detektoru; 

iŷ  – predikovaná odezva detektoru 



 
 

Tabulka 27: Výpočet linearity menthonu17 

konc. 
úroveň in  

ic  
[ng/ml] iy  iy  iŷ  iy  – iŷ  (( iy  – iŷ )/ iy )2 Σ(( iy  – iŷ )/ iy )2 

QC 
[%] 

K1 1 50 0,02  -0,01 0,03 1,52 ∙ 10–4   
 2 50 0,02  -0,01 0,03 1,54 ∙ 10–4   
 3 50 0,02  -0,01 0,03 1,28 ∙ 10–4   

K2 4 100 0,04  0,03 0,01 2,61 ∙ 10–5   
 5 100 0,05 0,97 0,03 0,02 8,60 ∙ 10–5 2,05 ∙ 10–3 1,22 
 6 100 0,06  0,03 0,03 1,80 ∙ 10–4   

K3 7 500 0,27  0,32 -0,04 3,21 ∙ 10–4   
 8 500 0,29  0,32 -0,03 1,65 ∙ 10–4   
 9 500 0,30  0,32 -0,02 4,78 ∙ 10–5   

K4 10 1 000 0,66  0,68 -0,02 5,93 ∙ 10–5   
 11 1 000 0,68  0,68 0,00 4,00 ∙ 10–6   
 12 1 000 0,67  0,68 -0,01 2,52 ∙ 10–5   

K5 13 5 000 3,76  3,58 0,18 5,72 ∙ 10–3   
 14 5 000 3,82  3,58 0,24 1,00 ∙ 10–2   
 15 5 000 3,86  3,58 0,29 1,41 ∙ 10–2   

 
Tabulka 28: Výpočet linearity terpineolu16 

konc. 
úroveň in  

ic  
[ng/ml] iy  iy  iŷ  iy  – iŷ  (( iy  – iŷ )/ iy )2 Σ(( iy  – iŷ )/ iy )2 

QC 
[%] 

K1 1 50 0,01  -0,08 0,09 3,38 ∙ 10–3   
 2 50 0,00  -0,08 0,09 3,33 ∙ 10–3   
 3 50 0,01  -0,08 0,09 3,37 ∙ 10–3   

K2 4 100 0,02  -0,06 0,08 2,36 ∙ 10–3   
 5 100 0,01  -0,06 0,07 2,25 ∙ 10–3   
 6 100 0,01  -0,06 0,07 2,25 ∙ 10–3   

K3 7 500 0,11  0,14 -0,03 3,52 ∙ 10–4   
 8 500 0,11 0,56 0,14 -0,03 2,91 ∙ 10–4 1,90 ∙ 10–3 1,16 

 9 500 0,12  0,14 -0,02 1,48 ∙ 10–4   
K4 10 1 000 0,29  0,39 -0,10 4,16 ∙ 10–3   

 11 1 000 0,32  0,39 -0,07 2,19 ∙ 10–3   
 12 1 000 0,30  0,39 -0,09 3,09 ∙ 10–3   

K5 13 5 000 2,32  2,38 -0,05 1,22 ∙ 10–3   
 14 5 000 2,39  2,38 0,01 3,28 ∙ 10–5   
 15 5 000 2,38  2,38 0,01 1,57 ∙ 10–5   

 
  

                                                 
17 in  – i-té měření; ic  – koncentrace analytu; iy  – odezva detektoru; iy  – průměrná odezva detektoru; 

iŷ  – predikovaná odezva detektoru 



 
 

Tabulka 29: Výpočet linearity trans-karyofylenu 

konc. 
úroveň in  

ic  
[ng/ml] iy  iy  iŷ  iy  – iŷ  (( iy  – iŷ )/ iy )2 Σ(( iy  – iŷ )/ iy )2 

QC 
[%] 

K1 1 50 0,03  -0,02 0,05 1,11 ∙ 10–4   
 2 50 0,03  -0,02 0,05 1,17 ∙ 10–4   
 3 50 0,03  -0,02 0,05 1,20 ∙ 10–4   

K2 4 100 0,08  0,05 0,03 2,87 ∙ 10–5   
 5 100 0,08 1,88 0,05 0,03 3,56 ∙ 10–5 2,45 ∙ 10–3 1,32 
 6 100 0,08  0,05 0,03 3,38 ∙ 10–5   

K3 7 500 0,52  0,62 -0,10 4,38 ∙ 10–4   
 8 500 0,52  0,62 -0,10 4,47 ∙ 10–4   
 9 500 0,54  0,62 -0,08 2,75 ∙ 10–4   

K4 10 1 000 1,23  1,33 -0,10 5,00 ∙ 10–4   
 11 1 000 1,28  1,33 -0,05 1,17 ∙ 10–4   
 12 1 000 1,23  1,33 -0,10 4,85 ∙ 10–4   

K5 13 5 000 7,51  7,01 0,50 1,13 ∙ 10–2   
 14 5 000 7,42  7,01 0,41 7,62 ∙ 10–3   
 15 5 000 7,58  7,01 0,58 1,51 ∙ 10–2   

 

Příloha 5: Přepočítávací faktory 
Tabulka 30: Výpočet přepočítávacího faktoru pro myrcen18 

koncentrace 
[ng/ml] Ac  [mol/l] ISTDc  [mol/l] ISTD

A

c
c  plocha 

píku A / ISTD ISTD
A

c
c
ISTD

A

 přepočetní 
faktor –průměr 

10 7,34 ∙ 10–8 4,54 ∙ 10–8 1,62 – – – 

50 3,67 ∙ 10–7 2,27 ∙ 10–7 1,62 1,52 1,06 – 

100 7,34 ∙ 10–7 4,54 ∙ 10–7 1,62 1,25 1,29 1,18 

500 3,67 ∙ 10–6 2,27 ∙ 10–6 1,62 1,04 1,55 1,42 

1 000 7,34 ∙ 10–6 4,54 ∙ 10–6 1,62 1,04 1,56 1,56 

5 000 3,67 ∙ 10–5 2,27 ∙ 10–5 1,62 0,73 2,21 1,88 

10 000 7,34 ∙ 10–5 4,54 ∙ 10–5 1,62 0,74 2,20 2,20 

 
  

                                                 
18 Ac  – molární koncentrace analytu; ISTDc  – molární koncentrace vnitřního standardu 



 
 

Tabulka 31: Výpočet přepočítávacího faktoru pro eukalyptol 

koncentrace 
[ng/ml] Ac  [mol/l] ISTDc  [mol/l] ISTD

A

c
c  plocha 

píku A / ISTD ISTD
A

c
c
ISTD

A

 přepočetní 
faktor –průměr 

10 6,48 ∙ 10–8 4,54 ∙ 10–8 1,43 6,47 0,22 – 

50 3,24 ∙ 10–7 2,27 ∙ 10–7 1,43 4,23 0,34 0,28 

100 6,48 ∙ 10–7 4,54 ∙ 10–7 1,43 3,71 0,38 0,36 

500 3,24 ∙ 10–6 2,27 ∙ 10–6 1,43 2,62 0,54 0,46 

1 000 6,48 ∙ 10–6 4,54 ∙ 10–6 1,43 2,20 0,65 0,60 

5 000 3,24 ∙ 10–5 2,27 ∙ 10–5 1,43 1,23 1,16 0,91 

10 000 6,48 ∙ 10–5 4,54 ∙ 10–5 1,43 1,13 1,27 1,22 

 
Tabulka 32: Výpočet přepočítávacího faktoru pro trans-karyofylen 

koncentrace 
[ng/ml] Ac  [mol/l] ISTDc  [mol/l] ISTD

A

c
c  plocha 

píku A / ISTD ISTD
A

c
c
ISTD

A

 přepočetní 
faktor –průměr 

10 4,89 ∙ 10–8 4,54 ∙ 10–8 1,08 3,15 0,34 – 

50 2,45 ∙ 10–7 2,27 ∙ 10–7 1,08 2,14 0,50 0,42 

100 4,89 ∙ 10–7 4,54 ∙ 10–7 1,08 2,06 0,52 0,51 

500 2,45 ∙ 10–6 2,27 ∙ 10–6 1,08 2,11 0,51 0,52 

1 000 4,89 ∙ 10–6 4,54 ∙ 10–6 1,08 2,13 0,51 0,51 

5 000 2,45 ∙ 10–5 2,27 ∙ 10–5 1,08 1,55 0,70 0,60 

10 000 4,89 ∙ 10–5 4,54 ∙ 10–5 1,08 1,44 0,75 0,72 

 
 



 
 

Příloha 6: Porovnání extrakčních metod 
Tabulka 33: Soxhletova extrakce19 

 A-PIN SAB B-PIN MYR LIM EUC PIP t-CAR GERD 
množství celkem 

[mg/100 ml] 
výtěžnost  

[%] 
množství na 1 g 

sušiny [mg] 
1 2,02 1,44 3,21 7,00 4,19 10,88 57,17 1,21 0,65 87,79 74,12 10,97 
2 1,99 1,40 3,02 6,70 3,97 9,75 48,73 0,95 0,55 77,06 65,09 9,63 

průměr 2,01 1,42 3,11 6,85 4,08 10,32 52,95 1,08 0,60 82,42 69,61 10,30 
zastoupení 

[%] 2,43 1,73 3,78 8,31 4,95 12,52 64,24 1,31 0,73    
Tabulka 34: ASE 

 A-PIN SAB B-PIN MYR LIM EUC PIP t-CAR GERD 
množství celkem 

[mg/X20 ml] 
výtěžnost  

[%] 
množství na 1 g 

sušiny [mg] 
1 1,55 1,06 2,41 4,04 2,57 5,50 23,90 0,77 0,40 42,21 63,56 9,41 
2 1,65 1,07 2,66 4,80 3,19 6,21 28,40 0,85 0,44 49,27 59,27 8,77 

průměr 1,60 1,07 2,53 4,42 2,88 5,86 26,15 0,81 0,42 45,74 61,42 9,09 
zastoupení 

[%] 3,50 2,33 5,54 9,66 6,30 12,80 57,17 1,77 0,92    
Tabulka 35: Destilace vodní parou21 

 A-PIN SAB B-PIN MYR LIM EUC PIP t-CAR GERD 
množství celkem 

[mg/2,25 ml] 
výtěžnost  

[%] 
množství na 1 g 

sušiny [mg] 
1 34,74 24,60 50,77 192,42 111,95 194,19 622,71 9,87 5,56 554,14 55,65 8,24 

zastoupení 
[%] 2,79 1,97 4,07 15,43 8,98 15,58 49,94 0,79 0,45    

                                                 
19 A-PIN = α-pinen; SAB = Sabinen; β-PIN = β-pinen; MYR = Myrcen; LIM = Limonen; EUC = Eukalyptol; PIP = Piperitenon oxid; t-CAR = trans-karyofylen; 
GERD = Germacren D 
Uvedené množství látek je v mg/100 ml. 
20 V případě prvního opakování je množství látek v mg/212,5 ml; u druhého opakování mg/191 ml. 
21 U destilace vodní parou byl dodán jeden směsný vzorek. 



 
 

 

Tabulka 36: Opakovaná extrakce ultrazvukem 1 

 A-PIN SAB B-PIN MYR LIM EUC PIP t-CAR GERD 
množství celkem 

[µg/5 ml] 
výtěžnost  

[%] 
množství na 1 g 

sušiny [mg] 
1 7,33 5,28 13,90 44,25 37,22 31,05 166,15 2,24 1,10 308,52 10,42 1,54 
2 16,06 13,12 28,06 115,61 84,84 67,38 509,15 6,25 3,49 843,98 28,51 4,22 

průměr 11,69 9,20 20,98 79,93 61,03 49,22 337,65 4,25 2,29 576,25 19,47 2,88 
zastoupení 

[%] 2,03 1,60 3,64 13,87 10,59 8,54 58,60 0,74 0,40    
 
Tabulka 37: Opakovaná extrakce ultrazvukem 2 

 A-PIN SAB B-PIN MYR LIM EUC PIP t-CAR GERD 
množství celkem 

[µg/5 ml] 
výtěžnost  

[%] 
množství na 1 g 

sušiny [mg] 
1 23,75 21,26 41,72 194,72 121,17 100,61 799,20 7,67 4,24 1 314,34 44,40 6,57 
2 23,27 21,14 40,87 194,84 125,63 102,63 874,80 7,15 4,79 1 395,13 47,13 6,98 

průměr 23,51 21,20 41,29 194,78 123,40 101,62 837,00 7,41 4,52 1 354,73 45,77 6,77 
zastoupení 

[%] 1,74 1,56 3,05 14,38 9,11 7,50 61,78 0,55 0,33    
 

  



 
 

Tabulka 38: Opakovaná extrakce ultrazvukem 3 

 A-PIN SAB B-PIN MYR LIM EUC PIP t-CAR GERD 
množství celkem 

[µg/5 ml] 
výtěžnost  

[%] 
množství na 1 g 

sušiny [mg] 
1 21,72 19,08 37,57 166,79 101,95 91,12 794,09 6,20 3,47 1 242,01 41,96 6,21 
2 16,07 14,50 29,61 130,70 79,43 74,44 665,46 4,84 3,18 1 018,20 34,40 5,09 

průměr 18,89 16,79 33,59 148,74 90,69 82,78 729,78 5,52 3,32 1 130,11 38,18 5,65 
zastoupení 

[%] 1,67 1,49 2,97 13,16 8,02 7,32 64,58 0,49 0,29    
 

Tabulka 39: Opakovaná extrakce ultrazvukem 4 

 A-PIN SAB B-PIN MYR LIM EUC PIP t-CAR GERD 
množství celkem 

[µg/5 ml] 
výtěžnost  

[%] 
množství na 1 g 

sušiny [mg] 
1 18,85 16,22 34,02 135,45 84,81 83,68 755,49 5,71 3,13 1 137,35 38,42 5,69 
2 16,87 15,31 31,60 127,19 78,52 81,46 717,23 5,67 3,94 1 077,79 36,41 5,39 

průměr 17,86 15,77 32,81 131,32 81,66 82,57 736,36 5,69 3,54 1 107,57 37,42 5,54 
zastoupení 

[%] 1,61 1,42 2,96 11,86 7,37 7,45 66,48 0,51 0,32    
 
 



 
 

Příloha 7: Fotodokumentace 

 
Obrázek 47: extrakce mát pomocí Soxhletova extraktoru 

 
Obrázek 48: Plynový chromatograf ve spojení s hmotnostním spektrometrem 

 

 



 
 

 
Obrázek 49: MENTHA ˣ PIPERITA (‘perpita‘) – ČR 

 
Obrázek 50: MENTHA ˣ PIPERITA (Corvinus Universita) – Maďarsko 

 
Obrázek 51: MENTHA SPICATA (Corvinus Universita) – Maďarsko 



 
 

 
Obrázek 52: MENTHA ˣ PIPERITA ‘DANICA‘ – Srbsko 
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