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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá biologicky aktivními látkami v léčivých bylinách v různých 

obdobích roku. Jde o odlišné části běţných léčivých rostlin, konkrétně o květ a list 

pampelišky, květ řebříčku nať šalvěje a meduňky, list a květ jitrocele, list kopřivy, květ 

sedmikrásky, květ měsíčku. Byla zjišťována antioxidační aktivita, celkový obsah 

polyfenolových látek a flavonoidů v těchto rostlinách. 
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ABSTRACT 

This thesis deals with biologically active substances in medicinal herbs at different times 

of the year. They are different parts of common medicinal herbs, particularly the dandelion 

flower and leaf, yarrow flower, sage and lemon balm tops, plantain leaf and flower, nettle 

leaf, daisy flower, marigold flower. Antioxidant activity, total polyphenol content and 

flavonoids in these plants were measured. 
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ÚVOD 

V současné době se zvyšuje zájem o přírodní medicínu, do které se zařazují i léčivé 

rostliny. Ty byly vyuţívány uţ od nepaměti a jejich sběrem a studiem se zabývali jiţ ve 

starověku. Mezi léčivé byliny se zařazují rostliny, které obsahují látky příznivě ovlivňující 

lidský organismus. Vyuţívají se různé části rostlin a u kaţdé je určeno nejvhodnější období 

sběru. Vyuţívají se byliny rostoucí planě, ale i rostliny záměrně pěstované. Tradiční léčivé 

rostliny jsou obvykle snadno dostupné a levné. Jejich stravitelnost a vyuţitelnost 

je jednoduchá a jsou alternativními doplňky moderních léčebných postupů. 

Některé z bylin se vyuţívají preventivně, jiné aţ při vypuknutí onemocnění. Zjistilo se, 

ţe jsou zdrojem antioxidačních a antibakteriálních látek. Kaţdá z bylin má nejrůznější 

léčebné a preventivní účinky. Pouţití nacházejí jak při běţných onemocněních, jako jsou 

chřipka nebo angína, tak i jako alternativní moţnost při váţných chorobách. Jedná se o 

vyuţití různých bylinných čajů a léčivých přípravků, které se z nich vyrábějí. V poslední 

době se mnohé z léčivek znovu pouţívají v kuchyni jako koření a stávají se běţnou 

součástí moderní gastronomie. 

Mezi biologicky aktivní látky izolované z rostlin se řadí vitaminy, fenolové kyseliny, 

flavonoidy, minerální látky, třísloviny a další. Tyto látky mají příznivé účinky na 

organismus, jsou strukturálně funkční a některé mají i desinfekční účinky. Antioxidanty 

mají vliv na prodlouţení údrţnosti potravin, omezují neţádoucí změny lipidů. Je prokázán 

i účinek v prevenci vzniku některých onemocnění. 

Teoretická část této diplomové práce popisuje některé léčivé byliny, jejich obecnou 

charakteristiku. Také připomíná jejich vyuţití v prevenci a léčbě některých onemocnění. 

Zabývá se chemickým sloţením léčivých bylin a stručně popisuje některé antioxidační 

látky. 

Cílem praktické části diplomové práce bylo stanovení celkové antioxidační kapacity, 

polyfenolů a flavonoidů obsaţených v různých bylinách v závislosti na ročním období. 

Toto stanovení bylo provedeno chemickou analýzou vzorků za pomoci spektrofotometrie 

a porovnáním s výsledky v odborné literatuře. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta technologická 12 

 

1 CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH BYLIN 

 Jetel luční – Trifolium pratense 1.1

Jetel je bylina patřící do čeledi bobovitých – Fabeceae. 

Je to vytrvalá medonosná rostlina, která má poléhavou nebo vzpřímenou rozvětvenou 

lodyhu. Listy jsou řapíkaté, trojčetné. Lístky mají obvejčitý, téměř okrouhlý tvar a mají 

často půlměsíčkovou bělavou kresbu. Květy jsou červené, trubkovité a tvoří pevné hlávky, 

které jsou jednotlivě nebo po dvou. Jednotlivé hlávky jsou podepřené palisty. Plodem 

jetele je vejcovitý lusk a semena v něm jsou malá a zploštělá [1, 2]. 

Rod Trifolium je poměrně početný, zahrnuje asi 250 - 300 druhů, ze kterých se v České 

republice vyskytuje 19 druhů. Je rozšířen v mírném evropském pásmu, v Asii, v  Africe 

i v Americe [3, 4]. 

 Jitrocel kopinatý – Plantago lanceolata 1.2

Jitrocel kopinatý patří do čeledi jitrocelovité – Plantaginaceae. 

Je to vytrvalá rostlina, 5 - 40 cm vysoká, která vytváří růţici přízemních kopinatých listů. 

Listy jsou celokrajné, mají 3 – 7 ţilek a jsou zúţené do řapíku. Na vrcholu rýhovaného 

stvolu je krátký vejčitý klas drobných kvítků. Které jsou umístěny v úţlabí 

suchomázdřitých listenů. Plodem je dvojsemenná tobolka. Jitrocel kvete od května do září 

[5]. 

Jitrocel se vyskytuje po celé Evropě, v západní Asii a i v Severní Americe, Africe 

a v Austrálii, kam byl zavlečen. Vyhovují mu jak níţiny, tak horské oblasti [6].  

Roste velmi hojně na pastvinách a loukách, u okrajů cesta a na naváţkách. Potřebuje půdy 

hlinité i výţivné, vyţaduje dostatek dusíku [7]. 

 Kopřiva dvoudomá – Urtica dioica 1.3

Kopřiva patří do čeledi kopřivovitých – Urticaceae. 

Je to vytrvalá bylina vysoká aţ 150 cm, která vyrůstá z rozvětveného, plazivého oddenku. 

Lodyha je jednoduchá a rozvětvuje se aţ po posekání. Listy jsou vstřícné, řapíkaté se 

srdčitou bází a mají okraje pilovité. Na lodyze i na listech jsou ţahavé chloupky, květy 

jsou zelené, nevzhledné uspořádané do dlouhých lat. Plody jsou malé naţky [2, 6]. 



UTB ve Zlíně, Fakulta technologická 13 

 

Kopřiva se vyskytuje po celé severní polokouli [8]. 

 Meduňka lékařská – Melissa officialis 1.4

Meduňka je vytrvalá bylina z čeledi hluchavkovitých – Lamiaceae. 

Tato bylina dorůstá výšky aţ 80 cm, má čtyřhrannou lodyhu, která je ţláznatě chlupatá. 

Listy jsou vejčité nebo srdčité, okraje mají tupě pilovité. Mají zřetelnou ţilnatinu, na líci 

jsou zelené a na rubu světlejší. Květy vyrůstají v drobných lichopřeslenech, jsou 

dvoupyskaté a mají světle modrou aţ bělavou korunu. Plody jsou tvrdky [6, 9]. 

Je původním druhem ve Středomoří a u nás se najde na různých skládkách a okolo cest. Je 

bylinou, která se často pěstuje v zahradách. 

 Měsíček lékařský – Calendula officialis 1.5

Měsíček je léčivá bylina, která se řadí do čeledi hvězdnicovitých - Asteraceae 

Je to jednoletá rostlina se vzpřímenou lodyhou v horní části rozvětvenou. Dolní listy jsou 

kopisťovité zúţené do křídlatého řapíku. Větvená lodyha dorůstá výšky aţ 50 cm. Měsíček 

kvete od června do září. Květní úbory jsou velké aţ 8 cm, jasně oranţové nebo ţluté 

a mohou být plnokvěté. Plody jsou naţky, v terči kruhovitě stočené a z jazykovitých květů 

člunkovitě prohnuté [1, 4, 8]. 

Měsíček lékařský se u nás pěstuje v zahradách jako okrasná rostlina a také pro léčebné 

účely. Původně pochází z jiţní Evropy a Orientu [8]. 

Pro léčivé účely se pouţívají pouze květenství oranţové barvy. 

 Sedmikráska obecná – Bellis perennis 1.6

Sedmikráska je rostlina z čeledi hvězdnicovitých – Asteraceae. Sedmikráska obecná se 

v některé literatuře vyskytuje jako sedmikráska chudobka. 

Z válcovitého oddenku vyrůstá růţice přízemních listů, které jsou obvejčité aţ obkopinaté 

a jsou pozvolna zúţené do řapíku. Na okraje jsou jemně vroubkovaně pilovité. Květní stvol 

je bezlistý, porostlý jemnými chloupky a na jeho vrcholu je jednoúborový květ [10, 11]. 

Jednotlivé úbory květů jsou 1 - 2 cm velké, mají jasně ţlutý střed a okrajové úzké listeny 

bílé nebo na okrajích růţové aţ červené jsou ve dvou řadách. Plodem jsou drobné obvejčité 

naţky [12]. 
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Sedmikráska je původním druhem v Evropě a Asii. Do tohoto rodu patří jen asi 10 – 15 

druhů a chudobka je jediným druhem, který se vyskytuje na území ČR. Najdeme ji 

v travních porostech a na světlých místech, protoţe potřebuje dostatek slunečního záření, 

ale je odolná vůči mrazu [21]. 

 Smetanka lékařská – Taraxacum officinale 1.7

Tato rostlina je vytrvalá bylina z čeledi hvězdnicovitých – Asteraceae. V české literatuře se 

objevuje kromě smetanky také pampeliška nebo slovensky púpava. 

Z krátkého, někdy vícehlavého oddenku vyrůstá duţnatý vřetenovitý kořen s hojnými 

mléčnicemi ronícími bílou hořkou tekutinu [9]. 

V přízemní růţici jsou různě utvářené listy, které mohou být tupé i špičaté, kopinaté aţ 

obvejčité. Obvykle bývají hluboce laločnaté. Stvoly květu vyrůstají z listové růţice a kaţdý 

nese jeden květní úbor, který má dvouřadý zákrov. Květy v úboru mají ţluté aţ zlatoţluté 

jazykové koruny [6]. 

Plodem je vřetenovitá naţka, nahoře hojně bradavičkatá, zobánkatě zúţená s chmýrem na 

dlouhé stopečce s vodorovnými peřenými štětinkami. Celá rostlina roní bílou, kaučuku 

podobnou šťávu [32]. 

Rod Taraxacum má velmi sloţitou taxonomickou strukturu. Původní areál výskytu 

zahrnuje celou mimotropickou Euroasii včetně arktických oblastí, vyskytuje se téměř po 

celém světě. Rod zahrnuje více neţ 2 500 druhů rozdělených do asi 50 sekcí [13]. 

V České republice se smetanka vyskytuje ve více neţ 200 druzích. Jednotlivé druhy jsou 

od sebe velmi těţko rozpoznatelné a odlišují se od sebe jen velmi nepatrnými znaky. Tyto 

druhy od sebe v některých případech rozliší pouze specialisté. 

 Šalvěj lékařská – Salvia officinalis 1.8

Šalvěj lékařská je polokeř z čeledi hluchavkovitých – Lamiaceae. 

Tento polovytrvalý keř dosahuje výšky 20 – 70 cm a starší rostliny vytvářejí mohutné trsy, 

které bývají košaté. Lodyhy starších rostlin bývají dřevnaté. Z těchto zdřevnatělých lodyh 

vyrůstají vzpřímené bylinné výhonky, které mají v úţlabích listů krátké postranní větvičky. 

Na nafialovělých, plstnatých výhoncích vyrůstají vstřícné, dlouze řapíkaté, vejčité nebo 

kopinaté listy. Ty jsou na okraji jemně vroubkované. Na rubu vyniká hustá síťovitá 
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ţilnatina. Listy mají matně zelenou aţ stříbrošedou barvu a obvykle vytrvávají přes zimu 

[9]. 

Rostlina kvete na dvouletých výhonech. Velké dvojpyskaté květy tvoří hroznovité 

květenství sloţené do lichopřeslenů, nejčastěji mají fialovou korunu a korunní trubku. 

Plodem jsou tvrdky [5]. 

Šalvěj lékařská má původ ve východním středomoří, ale v Evropě se vyskytuje od 9. století 

[9]. 

 Řebříček obecný – Achillea millefolium 1.9

Řebříček patří do čeledi hvězdnicovitých – Astraceae. 

Řebříček je 20 – 80 cm vysoký, má vzpřímenou a v horní části větvenou lodyhu. 

Charakteristickým znakem jsou listy, které jsou sloţené z drobných úkrojků. Vydává 

typickou, výraznou vůni. Kvete od června do září, květy jsou špinavě bílé nebo růţové 

a uspořádané do chocholíků [4]. 

Roste velmi hojně v mírně suchých trávníkách, loukách a u cest. Půdy jsou rozdílné, ale 

většinou hodně dusíkaté [7]. 

Je rozšířen po celé Evropě včetně Islandu, v Přední Asii a druhotně i v Severní Americe. 

V různých subspeciích se vyskytuje i na Sibiři a na Dálném východě [8]. 
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2 CHEMICKÉ SLOŽENÍ VYBRANÝCH BYLIN 

Účinné sloţky léčivých rostlin se mohou nacházet v určitých částech rostlin, ale i v celé 

rostlině. Tyto látky mohou být jak léčivé, tak jedovaté. Patří mezi ně alkaloidy (z nichţ je 

většina pro člověka jedovatých), glykosidy, saponiny, třísloviny, rostlinná barviva, 

hořčiny, silice, pryskyřice, slizy, gumy, tuky, vosky, mléčné šťávy, minerální látky, 

organické kyseliny, vitamíny, látky s hormonálním působením a fytoncidy [14]. 

 Jetel luční 2.1

V květních hlávkách jetele se nachází velké mnoţství látek. Jetel obsahuje vitaminy A, C, 

B – komplex, flavonoidy, isoflavonoidy, třísloviny a jiné fenolické látky. Dále jsou zde 

organické kyseliny (salicylová, šťavelová, kumarová, hroznová), barviva, silice, salicyláty, 

bílkoviny a minerální látky (vápník, fosfor, ţelezo). V jetelu lučním je vysoký obsah 

izoflavonoidů – 1 – 2 % a flavonoidů. Více izoflavonoidů je v kořenech, listech a stoncích, 

květy mají menší obsah. Některé z nich jsou methylované předstupně, které se v tlustém 

střevě metabolizují na fytoestrogeny [15]. 

 Jitrocel 2.2

Jitrocel obsahuje iridoidní glykosidy akubin a jeho deriváty, slizy, fenylkaboxylové a jiné 

organické kyseliny, kumariny, třísloviny, saponiny a alkaloidy. Dále byly izolovány 

flavonoidy apigerin, luteolin, skutelarein. bajkalein a bajkalin [14]. 

V sušených listech také najdeme karoten, vitamin C, hořčiny, minerální soli – kyselinu 

křemičitou, soli zinku a síry[16]. 

 Kopřiva dvoudomá  2.3

Z kopřivy byly izolovány minerální látky, vitamin C, vitamin A, esenciální mastné 

kyseliny, sacharidy, kyselina askorbová a karotenoidy. Z minerálních látek to bylo 

především ţelezo, vápník, dusík a sodík. Z karotenoidů byly zastoupeny neoxantin, 

violaxantin, lutein, β – karoten, lykopen a zeaxantin [17]. 

Kopřiva obsahuje třísloviny, kyselinu křemičitou, mravenčí, slizy, organické kyseliny 

a velké mnoţství vitaminu C, B2, a B6. Také je zdrojem pouţívaným k izolaci chlorofylu, 

obsahuje acetylcholin, histamin, serotonin [6, 18]. 
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 Meduňka lékařská  2.4

Z meduňkové silice byly extrahovány cineol, eukalyptol, α-tujon, menthon a mentol [19].  

V meduňkových listech byla prokázána přítomnost kyseliny galové, kyseliny 

chlorogenové, kyseliny kávové, kyseliny rozmarýnové, kyseliny ellagové, rutinu, 

isokverticitrinu, kvercitrinu, kvercetinu a kampferolu [20].  

 Měsíček lékařský  2.5

V měsíčku jsou obsaţeny karotenoidy, silice, triterpenové saponiny, flavonoidové 

glykosidy, hořčina kalenden, kyselina salicylová, vitamin C, pryskyřice, sliz, flavonoidy 

a sekviterpen kalendin [21]. 

Převládajícími sloţkami flavonoidů u měsíčku jsou glykosidy kvercetin a 3-metyl kvercin, 

nejhojnějšími karotenoidy jsou lutein a β-karoten. 

 Sedmikráska  2.6

Sedmikráska obsahuje hlavně triterpenické saponiny bayogeninu, silice, třísloviny, inulin 

a flavonová barviva [8]. 

K flavonoidům zjištěným v sedmikrásce patří kvercin, apigenin, kaempferol, isorhamnetin, 

apigenin-7-O-ß-D-glukosid, apigenin-7-O β-D-glukuronid, apigenin-7-O-(6''-E-caffeoyl)-

β-D glukosid, apigenin-7-O-β-D methylglukuronid, isorhamnetin-3-O-β-D-(6´´-acetyl)-

galaktosid a kaempferol-3-O-β-D-glukosid [22]. 

 Smetánka lékařská  2.7

Rod Taraxacum obsahuje širokou škálu obsahových látek, které zkoumají fytochemikové 

i farmakologové. Mezi nejvýznamnější sloučeniny pampelišky patří různé polyfenoly, 

přesněji polyhydroxylované fenolické látky – jednoduché fenylpropanoidy i glykosidicky 

vázané flavonoidy kvercin a luteolin. Dále pak obsahuje sekviterpenoidy – glykosidicky 

a esterově vázané laktony, triterpenoidy a jejich deriváty arnidiol a faradiol. Extrakty 

získané ze smetánky neobsahují výrazné toxiny. Z alkaloidů byly nalezeny jen netoxické 

indolové a beta – karbolinové alkaloidy [13, 23]. 

List pampelišky je dobrým zdrojem draslíku, analýzou bylo zjištěno, ţe 100 g listu 

pampelišky obsahovalo 297 mg draslíku [23].  
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Rostlina je také zdrojem inulinu, který se nachází v kořeni. Listy obsahují vitaminy 

A, B, C, D. Pampeliška obsahuje také cholin [2]. 

 Šalvěj lékařská 2.8

Hlavní látkou šalvěje je éterický olej, který se často liší ve sloţení. Jeho hlavními 

obsahovými látkami jsou 1,8-cineol, kafr, pikrosalvin a thujon. Dále jsou zde přítomné 

fenolické látky a kyselina ursonová [9]. 

Šalvěj obsahuje i další účinné látky. Z flavonoidů je to luteonin a apigenin, dále triterpeny, 

diterpeny, kyselina rozmarýnová. V silici se ještě nachází humulen, alfa pinen, kamfen, 

limonen, linalool a bornyl acetát [24]. 

Hlavní antioxidační účinek šalvěje způsobuje přítomnost kyseliny karnosové a karnosolu. 

Seznam antioxidantů šalvěje je dlouhý např. luteolin -7 – 0 - glukopyranosid, rosmanol, 

rosmadial a další [25]. 

 Řebříček obecný  2.9

Ve vzorcích volně rostoucího řebříčku byly izolovány fruktóza, glukóza, sacharóza, 

trealóza a rafinóza. Dále vzorky obsahovaly organické kyseliny, zejména šťavelovou, 

chinovou, citronovou a jantarovou. Kyselina fumarová se objevila jen ve stopách. 

V řebříčku bylo obsaţeno 29 mastných kyselin, ze kterých k nejvýznamnějším patřily 

kyselina linolová, palmitová a olejová, dále pak kapronová, kaprilová, arachidonová 

a další. Ve vzorku byly i α-, β- a γ- tokoferoly, z nichţ byl nejhojnější γ- tokoferol. 

Fenolické kyseliny byly hlavními fenolovými látkami, z flavonoidů byl identifikován 

apigenin, luteolin a rutin [26]. 

Kvetoucí vrcholky řebříčku obsahují 0,2 – 0,5 % silice, která se skládá z cineolu, thujonu, 

pinenu, esterů a azulenu. Obsahuje také achiliin, flavonoidy, amidy, třísloviny, fosfor 

a draslík [50]. 
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3 VYUŽITÍ LÉČIVÝCH BYLIN 

V současné době se věnuje opět větší pozornost přírodním léčivým látkám. Léčivé účinky 

bylin se vyuţívají uţ po staletí. Léčivé byliny lze vyuţívat v čerstvém stavu, jako koření do 

různých jídel, k přípravě salátů a k výrobě bylinných lisovaných šťáv.  

Dále se vyuţívají ve stavu sušeném, jako tzv. rostlinná droga. Sběr a sušení musí zajistit 

dostatečné a komplexní mnoţství poţadovaných obsahových látek. Sběr se provádí z planě 

rostoucích nebo záměrně pěstovaných rostlin a má svá pravidla. Listy a natě léčivek se 

sklízejí krátce před kvetením anebo během květu. Květy je nutné sbírat před plným 

rozvinutím, plody a semena musí být plně uzrálé. Oddenky a kořeny mají největší 

mnoţství obsahových látek v období vegetačního klidu [14]. 

 Jetel luční 3.1

Droga z jetele se podává ve formě nálevu. Kromě fytoestrogenních účinků má 

i protizánětlivé účinky, podporuje činnost lymfatického systému a štítné ţlázy, zevně 

slouţí k desinfekci ran a exémů, při zánětech ústní dutiny. Také má močopudné účinky, 

pomáhá odkašlávat a čistí krev [6, 27]. 

Obvykle se podává odvar z květních hlávek, ale pro zevní pouţití je moţné vyuţít i listy 

a stonky jetele. 

 Jitrocel kopinatý  3.2

Jitrocel kopinatý se vyuţívá při léčení zánětů dutiny ústní, jako prostředek proti kašli, který 

zvyšuje vylučování hlenu. Lze jej pouţít při střevních chorobách a při poruchách zaţívání. 

Zevně se doporučuje na špatně se hojící rány, při poševních zánětech a na hemoroidy. Při 

jeho pouţití dochází ke zmírnění svědivosti u různých koţních nemocí a při bodnutí 

hmyzem. Bylo zjištěno, ţe některé jeho flavonoidy a další látky mají imunostimulační 

aktivitu a dokáţí inhibovat i lidské rakovinné bujení. Pouţívají se obvykle listy [14]. 

Jitrocel je také dobrým zdrojem minerálních látek. Obsahuje vápník, draslík, hořčík, 

ţelezo, magnesium a měď [28]. 

 Kopřiva dvoudomá  3.3

Kopřiva se pouţívá jako močopudný prostředek a k zastavení krvácení. Protoţe obsahuje 

látky s fytoncidními účinky, pouţívá se i proti zánětům. Dále má příznivé účinky při dně, 
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revmatismu, chudokrevnosti, ledvinových potíţích a hemoroidech. Doporučuje se kojícím 

ţenám, protoţe podporuje tvorbu mléka. Zevně se pouţívá pro ošetření vlasové pokoţky 

a při vypadávání vlasů [9]. 

Svoje vyuţití kopřiva najde i v lidové kuchyni, kde se pouţívá pro výrobu špenátu. 

 Meduňka lékařská  3.4

Meduňka má příznivý účinek na posílení paměti, utišuje některé formy astmatu, zlepšuje 

chuť k jídlu a trávení. Má uklidňující a posilující účinky. Vyuţívá se při kolikách, 

nadýmání při střevních a ţaludečních katarech [16, 29]. 

Zevně se pouţívá ke koupelím při revmatických potíţích, k obkladům a jako kloktadlo při 

zánětech dásní. Dříve se k uţívání vyráběly karmelitské kapky, které měly osvěţující 

účinek při nevolnostech [9]. 

 Měsíček lékařský  3.5

Nejsilnější léčivé účinky mají oranţové květy měsíčku, ze kterých se uţívají jednotlivé 

okvětní lístky anebo celé květy. Měsíček má antibakteriální účinky, působí jako 

antioxidant, usnadňuje odkašlávání, léčí onemocnění zaţívacího traktu, podporuje činnost 

jater, má močopudné účinky, mírní křeče, upravuje menstruaci, čistí krev a zklidňuje. Mast 

z měsíčku se pouţívá na špatně se hojící rány, jizvy popáleniny, bércové vředy, ekzémy 

a koţní plísně [1]. 

 Smetanka lékařská 3.6

Vyuţití léčivých účinků smetanky jde daleko do historie. V léčitelství se vyuţívají téměř 

všechny její části od kořene aţ po květ, ze kterého se v domácnostech připravuje 

pampeliškový med, který je vlastně sirupem připraveným tepelným zpracováním celého 

květu. 

Její jméno je odvozeno od řeckého ,,taraxis“ – zánět očí a ,,akeomai“ – hojivý [13]. 

Písemné zmínky o jejích účincích lze objevit v čínské medicíně uţ v 7. století n. l. a je 

povaţována za významný lék do dnešní doby. Lze ji vyuţívat jak k vnějšímu, tak 

i k vnitřnímu pouţití [23].  
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Smetanka je významná léčivka. Sbírá se kořen a kořen s natí, před rozkvětem rostliny 

v březnu a v dubnu, listy v květnu a září. Droga je bez zápachu a má mírně nahořklou chuť 

[30]. 

Byly prokázány příznivé účinky hořkých stimulantů listů a kořenů na trávení, příznivé 

účinky jsou prokázány i při diabetu. Látky v listu mají diuretické účinky a léčí i záněty 

močového ústrojí. Dále mají kořeny i probiotické účinky díky obsahu inulinu [23]. 

Vnitřně se podává k povzbuzení jaterních funkcí, při zánětu ţlučníku vyvolaném kameny 

a při ţloutence. Jako diuretický prostředek se uţívá při zvýšeném tlaku a retenci vody 

v organismu. Jako projímadlo se vyuţívá při současných jaterních a zaţívacích 

problémech. Čerstvá šťáva se aplikuje přímo na bradavice. V čínské medicíně je smetanka 

doporučována při bolácích, abscesech, bolestech ţaludku a onemocněních prsů [18]. 

 Sedmikráska  3.7

V léčitelství se sedmikráska vyuţívala hlavně ve středověku, ale i dnes se sbírají květní 

úbory a výjimečně i celé rostliny jako léčivka [8].  

Čaj ze sedmikrásky stimuluje chuť k jídlu a metabolismus, podporuje trávení a můţe kvůli 

antispazmodickým schopnostem utlumit kašel. Také má močopudné účinky a to napomáhá 

ke zmenšení otoků [31]. 

Účinné látky působí protizánětlivě, dezinfekčně a údajně i proti skleróze. Výtaţky z drogy 

sniţují i krevní tlak [70]. 

 Šalvěj lékařská 3.8

Šalvěj se vyuţívá jiţ po staletí. Přidává se jako koření do jídla a doporučuje se téměř na 

všechny choroby. Droga má desinfekční vlastnosti a pouţívá se odvaru ke kloktání při 

zánětu hrtanu. Vnitřně se čaj uţívá při nadměrném pocení [5]. Uţívání čaje pomáhá také 

při ţaludečních problémech a při nečisté pleti [9]. 

Šalvěj můţe mít ale také negativní účinky a při jejím uţívání je potřeba opatrnosti. Brzdí 

vyměšování mléka, a proto by ji neměly uţívat kojící ţeny. Obsahuje i toxické látky, 

a proto se nedoporučuje její uţívání delší dobu [8, 9]. 
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 Řebříček obecný  3.9

Řebříček má protizánětlivé a hojivé účinky, podporuje trávení a chuť k jídlu, podporuje 

pocení, zklidňuje nervovou soustavu, sniţuje horečky, mírní kašel, čistí krev, sniţuje 

krevní tlak, posiluje cévní stěny, reguluje menstruační cyklus, léčí záněty močového ústrojí 

a další [9]. 

Některé zdroje udávají, ţe delší uţívání můţe způsobovat bolesti hlavy, nervové poruchy 

a citlivost kůţe na světlo. 
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4 OBSAH A VÝZNAM BIOLOGICKY AKTIVNÍCH LÁTEK 

V LÉČIVÝCH BYLINÁCH 

Biologicky aktivní látky v rostlinách jsou takové sloučeniny, které jsou strukturálně 

funkční. Tyto látky vykonávají nebo aktivují v organismech činnosti a jsou pro jednotlivé 

ţivotní projevy specifické [14]. 

Léčivé rostliny jsou cenným zdrojem mnoha bioaktivních látek, ke kterým patří terpeny 

a fenolové sloučeniny. Fenolické látky mají antimikrobní, antimutagenní, antikarcinogenní 

a antioxidační vlastnosti [32]. 

Tyto zdraví prospěšné látky obsaţené v rostlinách mají rozsáhlý ochranný efekt. Ochrana 

biologicky aktivními látkami vzniká působením různých účinků, které se vzájemně 

doplňují a přispívají k vytvoření stabilního vnitřního prostředí organismu. Narušení této 

homeostáze můţe vést k rozvoji různých onemocnění [33]. 

 Antioxidanty 4.1

Antioxidační aktivita je definována jako schopnost sloučeniny nebo směsi látek inhibovat 

toxikační degradaci různých sloučenin (např. zabraňovat peroxidaci lipidů). Měli bychom 

rozlišovat dva pojmy, a to antioxidační kapacita a aktivita. Antioxidační kapacita poskytuje 

informaci o délce trvání antioxidačního účinku, zatímco aktivita charakterizuje počáteční 

dynamiku průběhu antioxidačního procesu při určité koncentraci antioxidantů [34]. 

Mezi účinné přírodní antioxidanty, které jsou součástí naší potravy, patří β-karoten, vita-

min C, vitamin E a velká skupina látek označovaných souhrnně jako polyfenoly [28].  

Mechanismus antioxidačního účinku je komplexní. Některé polyfenoly vytvářejí chelátové 

vazby s určitými kovy, například s mědí a dvojmocným ţelezem. Pak dochází k účasti vol-

ných iontů těchto kovů při tvorbě reaktivních kyslíkových forem [35]. Dále je řada polyfe-

nolů schopna snadné oxidace, která závisí na redoxním potenciálu. Látky, které mají nízký 

redoxní potenciál, dokáţí redukovat některé volné radikály s oxidačními účinky. Poskytují 

reakcím vodík a vzniká z nich málo reaktivní fenoxylový radikál. Můţe dojít i ke vzniku 

neradikálové chinoidní struktury. To znamená, ţe dochází k eliminaci radikálů před tím, 

neţ dojde k reakci s ostatními buněčnými látkami [36]. 

V současné době roste zájem o přírodní antioxidanty a probíhá řada výzkumů týkajících se 

jejich výskytu v bylinách a v různém koření. Byla prokázána široká škála antioxidačně 
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působících látek a řadu bylin je moţné označit za přirozené antioxidační látky. 

Antioxidanty bylin lze z hlediska bezpečnosti vyuţívat i ke konzervaci různých potravin 

a kosmetických prostředků. Z bylin byly nejúčinnější antioxidanty izolovány v šalvěji [25]. 

Účinek antioxidantů v organismu se můţe zvýšit i během trávení, protoţe některé 

rozpustné formy fenolů jsou hydrolyzovány. Samozřejmě dochází ale i k jejich ztrátám 

[37]. 

4.1.1 Vitaminy 

Vitamin A - retinol 

Provitaminem k vitaminu A jsou β-karoten a karotenoidy, které se v organismu 

metabolizují na vitaminy skupiny A. Provitaminy vitaminu A vykazují protirakovinné 

účinky, protoţe napomáhají mechanismům likvidujícím volné radikály. Vitamin A se 

v organismu účastní látkové přeměny. Uplatnění nachází hlavně v biosyntéze zrakového 

vjemu a při biosyntéze bílkovin. Zinek je kofaktorem enzymů, které regulují metabolismus 

vitaminu A. V případě jeho nedostatku se objevují poruchy zraku ve formě šerosleposti, 

můţe docházet k inhibici růstu, deformaci kostí a reprodukčních orgánů [38]. 

Vitamin C 

Vitamin C je redoxní systém kyseliny L-askorbové a kyseliny dehydro-L-askorbové. Podílí 

se na hydroxylačních reakcích probíhajících v organismu, účastní se mnoha reakcí 

v metabolismu, například stimuluje transport ţeleza, sodných a chloridových iontů. 

S antioxidačními vlastnostmi vitaminu C souvisí jeho reakce s aktivními formami kyslíku 

a s volnými radikály, reakce s oxidovanými formami vitaminu E. Tyto reakce zajišťují 

ochranu vitaminu E a lipidových membrán před oxidací. Reakce askorbové kyseliny 

s volnými radikály brzdí řetězovou oxidaci, a tím působí jako antioxidant. Účinnost tohoto 

antioxidantu se zvyšuje kombinací s tokoferoly. Působí rovněţ jako modulátor mutageneze 

a karciogeneze a inhibuje tvorbu nitrosaminů. Jeho menší nedostatek v organismu 

způsobuje jarní únavu a syndromem avitaminózy je skorbut [39]. 

Vitamin E 

Vitamin E je nejvýznamnějším lipofilním antioxidantem, který ochraňuje nenasycené 

lipidy eukaryotických buněk před poškozením volnými radikály. Chrání strukturu 

a integritu biomembrán. Uplatnění nachází i při ochraně lipoproteinů, které jsou přítomné 

v plasmě. V krevním řečišti je asociovaný v lipidové fázi LDL lipoproteinových částic, 
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přičemţ kaţdá částice obsahuje 6 molekul vitaminu E. V organismu je vitamin E faktorem 

zpomalujícím stárnutí a uplatňuje se i v prevenci a vzniku kardiovaskulárních onemocnění 

rakoviny. Jeho nedostatek v organismu se projevuje degenerativními svalovými nervovými 

dysfunkcemi [39]. 

4.1.2 Polyfenoly 

Polyfenoly jsou součástí mnoha léčivých rostlin. Patří mezi důleţité sloţky lidské stravy. 

Jejich role spočívá v předcházení kardiovaskulárním a rakovinným a onemocněním. 

Kromě antioxidačních účinků mají polyfenoly ješně mnoho dalších dosud 

neprozkoumaných vlastností [40]. Obsah některých polyfenolů ve stravě můţe sníţit 

výskyt rakoviny plic, trávicího traktu, rakoviny prsu a rakoviny prostaty [41]. 

Některé z fenolů se uplatňují jako vonné a chuťové látky. K vonným látkám řadíme 

jednoduché fenoly vznikající degradací a redukcí fenolových kyselin, chuťovými látkami 

jsou jednoduché fenoly i polyfenoly. Mezi fenoly patří třísloviny, které způsobují trpkou 

chuť, a zároveň mezi ně řadíme některá přírodní barviva. Mnohé fenoly patří mezi 

antioxidanty, toxické sloţky potravin a obranné sloţky rostlin, protoţe vykazují biologické 

účinky [28]. 

Antioxidační aktivita polyfenolů předčí i antioxidační vlastnosti vitaminů a endogenních 

antioxidantů [41].  

V rostlinách se vyskytují fenolové sloučeniny s velmi různorodou strukturou. Vzhledem 

k jejich širokému rozšíření a vysoké koncentraci jsou běţnou součástí lidské stravy. 

Nejběţnějšími polyfenoly přijímanými ve stravě jsou flavonoidy, fenolové kyseliny, 

stilbeny a lignany [41]. 

Společným znakem fenolových látek je jedno nebo více aromatických jader 

substituovaných hydroxylovými skupinami [28]. Jde o látky, které mohou vázat oxidující 

molekuly. Váţí nejen volné radikály, ale i kovy za vzniku chelátů a inhibují enzymy, které 

katalyzují vznik volných radikálů. Bylo však zjištěno, ţe některé z nich vykazují 

i prooxidační účinek, čímţ mohou způsobit poškození DNA [33]. 

Fenolické látky ve výţivě člověka lze rozdělit do tří základních skupin: na fenolické 

kyseliny, flavonoidy a skupinu stilbenů a lignanů, která je méně častá. Některé fenolické 

látky mohou působit i jako prooxidanty. Za zvýšeného mnoţství přechodných kovů můţe 
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aroxylový radikál reagovat s kyslíkem za vzniku superoxidu a chinonu [28]. Dále budou 

blíţe popsány jen flavonoidy a fenolové kyseliny. 

Fenolové kyseliny 

Do této skupiny náleţí kromě fenolových kyselin i jejich deriváty. 

Deriváty kyseliny benzoové tvoří kyseliny: salicylová, p-hydroxybezoová, vanillová, 

syringová, protokatechová, gallová, gentisová a veratrová. K derivátům kyseliny skořicové 

patří kyseliny: o-kumarová, m-kumarová, p- kumarová, ferulová, sinapová a kávová [45]. 

Fenolové kyseliny se nejčastěji vyskytují ve formě esterů, kde se váţí na hydroxylové 

skupiny organických kyselin nebo sacharidů karboxylem. Nejrozšířenější fenolovou 

kyselinu v lidské stravě představuje kyselina chlorogenová (5 – caffeoylchinová kyselina), 

která je esterem kyseliny kávové [41]. 

U kyseliny ferulové, kávové, chlorogenové a galové bylo zjištěno, ţe mají inhibiční efekt 

na oxidační poškození DNA, a bylo potvrzeno, ţe tyto kyseliny jsou látkami 

s antioxidačním účinkem [33]. 

V sedmikrásce se nachází např. kyselina kávová, felurová, p-kumarová a salycilová [42], 

ve všech částech pampelišky se objevují hydroxideriváty kyseliny skořicové, estery 

kyseliny kávové, kyselina chlorogenová a kávová [23]. 

Vyšší obsah fenolových kyselin lze najít v řadě léčivých bylin, jsou hlavními fenolovými 

látkami u řebříčku, šalvěje, najdeme je i v pampelišce, měsíčku a meduňce. 

Některé fenolové deriváty patří do skupiny kondenzovaných taninů. Jde o fenolové 

kyseliny esterifikované polyhydroxysloučeninami, obvykle glukózou. Velké mnoţství 

těchto derivátů je obsaţeno v červeném víně. V borůvkách, malinách a rybízu lze objevit 

fenolické kyseliny vzniklé oxidací galoylových zbytků ellagotaninů [43]. 

4.1.3 Flavonoidy 

Flavonoidy jsou rostlinné fenoly, které v molekule obsahují 2 benzenové kruhy spojené 

tříuhlíkovým řetězcem. Kruhy jsou uspořádány C6 – C3 – C6 a svými vlastnostmi se liší od 

ostatních fenolových pigmentů. Jejich antioxidační aktivitu ovlivňuje počet a poloha 

hydroxilových skupin v molekule. Jsou rozděleny na 6 podskupin (flavonoly, flavony, 

flavanony, katechiny, isoflavonoidy a antokyanidiny), a to podle jejich chemické struktury. 

V rostlinách se neustále objevují nové flavonoidy, doposud jich existuje více neţ 4 000. 
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Flavonoidy jsou odvozeny od flavanu, který tvoří 2H-chromen substituovaný v poloze 

C3 fenylovou skupinou. Některé z flavonoidů tvoří přírodní rostlinná barviva, některé patří 

mezi hořké a trpké látky, anebo mezi jejich prekurzory. Mezi flavonoidy se vyskytují 

i látky s významnými biologickými účinky [39]. 

Jednou z důleţitých vlastností flavonoidů je jejich antioxidační aktivita, která ovlivňuje 

oxidaci volných radikálů a zastavuje peroxidaci lipidů. Mají také chelatační účinky, 

inaktivují ionty kovů a s těmito kovovými ionty tvoří komplexy [44, 45]. 

Mnoho flavonoidů, stejně jako některé další polyfenoly, inhibuje enzymy, jeţ mají 

odpovědnost za produkci superoxidového anion – radikálu, například xantinoxidasu, 

a proteinkinasu C. Enzym cyklooxygenasa, lipoxygenasa a další, které napomáhají tvorbě 

volných radikálů, jsou flavonoidy také inhibovány [46]. 

Flavonoidy se v rostlinách vyskytují obvykle jako β-glykosidy. Jejich glykosidickou 

sloţkou bývá nejčastěji glukóza nebo rhamnóza, galaktóza a glukuronová kyselina. 

K nejčastěji studovaným flavonoidům patří kvercetin a jeho derivát rutin [41]. 

V pampelišce se z flavonoidů například vyskytuje luteolin 7-O-glukosid, luteolin 7-O-

ritinosid, apigenin 7-O-glukosid a isorhamnetin 3- O-glukosid. Kvercetin byl v květech ve 

formě kvercetin 7-O-glukosid. 

V měsíčku najdeme kvercetin, rutin, kemferrol, isoramnetin a další [47]. 

V jitrocelu jsou obsaţeny apigenin, luteolin, skutelarein, bajkalein a baikalin. 

Rutin – vitamin P patří k nejdůleţitějším flavonoidním sloučeninám. Tvoří ho aglykon 

kvercetin a glykosidicky vázaný disacharid rutinóza. Pozitivně působí na pruţnost 

a permeabilitu krevních kapilár a má i silné antioxidační, protikarcinogenní a protizánětlivé 

účinky [39,48]. 

Kvercetin je nejhojnějším flavonoidem vyskytujícím se v rostlinách, hlavně v ovoci, 

zelenině, zeleném a černém čaji. Zařazuje se ke ţlutým barvivům - flavonolům. Vykazuje 

mnoho biologických vlastností, které mají příznivý vliv na organismus, například 

protikarcinogenní, protizánětlivé a bakteriostatické účinky, zabraňuje poškození DNA a 

napomáhá udrţení pruţnosti ţilních stěn [40]. Proto patří z hlediska výţivy společně 

s kemferolem k nejdůleţitějším flavonoidům. 

Luteolin společně s apigeninem patří do skupiny ţlutých pigmentů rostlin - flavonů.  
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Taniny patří rovněţ k flavonoidům. Jedná se o přirozené třísloviny, obsahují kyselinu 

gallovou. Jsou rozpustné v alkoholu a mají antiseptické, antimutagenní a antikarcinogenní 

účinky [28,39]. 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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5 CÍL PRÁCE 

Cílem diplomové práce je stanovit antioxidační aktivitu, a zjistit celkové mnoţství 

polyfenolů a flavonoidů ve vybraných bylinách v různých ročních obdobích. Porovnat 

mnoţství zjištěných látek v různých částech těchto bylin v závislosti na období, v jakém 

byly sbírány.  

V teoretické části bylo úkolem charakterizovat vybrané léčivé byliny, popsat jejich léčivé 

účinky a chemické sloţení.  

V praktické části diplomové práce bylo úkolem stanovit antioxidační aktivitu pomocí 

DPPH. Spektrofotometrickou metodou s Folin-Ciocalteovým činidlem stanovit celkový 

obsah polyfenolických látek a spektrofotometrickou metodou stanovit celkový obsah 

flavonoidů. 
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6 SBĚR BYLIN V RŮZNÝCH OBDOBÍCH A STANOVENÍ 

METODIKY 

 Sběr a uchování vzorků bylin 6.1

V diplomové práci bylo analyzováno osmnáct vzorků jedenácti druhů léčivých bylin. Tyto 

vzorky byly rozděleny podle období sběru do dvou částí.  

První část vzorků byla shromáţděna v průběhu léta 2012 za podmínek běţných pro sběr 

léčivých rostlin. 

Druhý sběr byl proveden ve dnech 11. – 13. 11. 2012, kdy po velmi teplém podzimu nastal 

rychlý nástup zimy, a došlo k prudkému poklesu teplot. Sběr vzorků byl prováděn úmyslně 

za stresových podmínek při teplotách kolem 0°C, v době, kdy silně sněţilo. Na pastvinách 

byl nasbírán květ a list pampelišky, list jitrocele, květ řebříčku, list kopřivy. V zahradě 

dosud kvetl měsíček, šalvěj, meduňka a chryzantéma. 

Všechny léčivé byliny rostly ve stejné lokalitě, v podhůří Šumavy nedaleko Volyně 

v nadmořské výšce okolo 460 m. Lokalitou protéká řeka Volyňka a průměrná roční teplota 

se zde pohybuje kolem 6,5°C. Meduňka, šalvěj, chryzantéma a měsíček pocházely 

ze stejné oblasti, avšak z vlastní domácí produkce.  

Veškeré sbírané části rostlin byly ihned uskladněny do plastových vakuových krabiček 

a zamraţeny na teplotu -18°C. Voda obsaţená v bylinách se při zmraţení přeměňuje na 

ledové krystalky. Plastové krabičky zamezovaly odpařováním této vody z bylin a chránily 

je před přijímáním neţádoucích pachů. K rozmrazení došlo aţ v průběhu přípravy vzorků k 

analýze. Během přepravy do laboratoře ve Zlíně, byly vzorky udrţované ve zmrazeném 

stavu. Krabičky s bylinami byly při cestě uloţené v polystyrenovém kontejneru 

a zaledované. 

 Použité chemikálie 6.2

- DPPH 

- Metanol 

- Kyselina askorbová 

- Folin-Ciocalteuovo činidlo 

- Rutin trihydrát 

- NaOH 
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- NaNO2 

- Na2CO3 

- Kyselina gallová 

- AlCl3 

- destilovaná voda 

 Použité pomůcky a přístroje 6.3

- třecí miska 

- analytické váhy 

- spektrofotometr Libra S6 Biochrom 

- laboratorní sklo 

- poloautomatická pipeta 

- filtrační papír 

- alobal 

 Metodika stanovení obsahu  6.4

6.4.1 Antioxidační aktivita 

Pro stanovení celkové antioxidační aktivity se vyuţívají různé metody. V této diplomové 

práci byla vybrána metoda, která je zaloţena na hodnocení eliminace syntetických 

radikálů. Pouţitá metoda DPPH je povaţována za jednu ze základních metodik pro 

posouzení antiradikálové aktivity jak u čistých látek, tak u směsných vzorků. Metoda je 

zaloţena na reakci testovaného vzorku se stabilním radikálem difenilpikrylhydrazilem – 

DPPH(1,1–difenil-2-(2,4,6-trinitrofenyl)hydrazyl). Při reakci dochází k redukci radikálu za 

vzniku DPPH-H (difenylpikrylhydrazin). Reakce je nejčastěji sledována spektrofotome-

tricky. Pokles absorbance při 515 nm se měří buď po uplynutí určitého konstantního času, 

nebo se pracuje v kinetickém reţimu [48]. 

6.4.2 Celkové polyfenoly 

Celkový obsah fenolů se nejčastěji stanovuje spektrofotometricky za přítomnosti Folin-

Ciocautelova činidla. Základním mechanismem pouţité metody je barevná rekce 

uvedeného činidla s hydroxylovými skupinami látek rozpuštěných ve vzorku. Dochází zde 

k přenosu elektronu. Vzniku modré barvy při rekci je docíleno tím, ţe elektron 

antioxidantu redukuje oxidant. Na koncentraci antioxidačních látek závisí síla zabarvení 
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testovaného vzorku. Folin- Ciocalteovo činidlo nereaguje pouze s fenolovými látkami, ale 

reaguje i s kyselinou askorbovou a dalšími redukčními činidly. Uhličitan sodný vytváří 

bazické prostředí, a tím zajišťuje reakci fenolů s činidlem [49]. 

Pro stanovení celkového mnoţství fenolových látek se vyuţívá metanolový extrakt ze 

zkoumaného materiálu. Extrakce se provádí za pokojové nebo vyšší teploty. Po určené 

době extrakce, která se můţe různě lišit, se měří absorbance. K měření se vyuţívá vlnová 

délka 725 nebo 765 nm. Obsah fenolických látek se udává v ekvivalentech kyseliny 

gallové, ferulové, kávové nebo katechinu [49, 50]. 

6.4.3 Stanovení celkového obsahu flavonoidů 

Stanovení celkového obsahu flavonoidů v extraktech zkoumaných látek se provádí 

spektrofotometrickou metodou s hlinitou solí a dusitanem. K výluhu z bylin se přidává 

destilovaná voda a následně roztok NaOH. Po odstátí se přidá roztok AlCl3. Znovu 

následuje přestávka a poté se opět přidává roztok NaOH a destilovaná voda. Reakční směs 

se promíchá a po patnácti minutách se sleduje intenzita růţové barvy při vlnové délce 

510 nm. Standardem ke stanovení flavonoidů můţe být katechin, rutin nebo kvercetin [51, 

52]. 



UTB ve Zlíně, Fakulta technologická 34 

 

7 STANOVENÍ BIOLOGICKY AKTIVNÍCH LÁTEK VE 

VYBRANÝCH BYLINÁCH 

 Příprava vzorků bylin k analýze 7.1

Nejprve byl kaţdý vzorek jednotlivě rozetřen ve třecí misce. Poté jsem naváţila od 

kaţdého homogenizovaného vzorku 2 g do předem připravených popsaných zkumavek. 

Zkumavky byly obaleny alobalem a na 24 hodin uloţeny na tmavém místě, při laboratorní 

teplotě. Po uplynutí 24 hodin byly vzorky zfiltrovány přes filtrační papír do čistých 

zkumavek. 

 Antioxidační aktivita 7.2

Jak jiţ bylo napsáno, pro stanovení antioxidační aktivity byla vybrána metoda DPPH [48]. 

Pro přípravu zásobního roztoku bylo pouţito 24 mg DPPH a 100 ml metanolu. Z roztoku 

těchto látek byl připraven pracovní roztok v mnoţství 10 ml roztoku zásobního a 45 ml 

metanolu. Poté bylo naměřeno do 10 ml zkumavek 0,45 ml filtrátu jednotlivých vzorků 

a 8,55 ml pracovního roztoku, vše se promíchalo a uloţilo na 1 hodinu do tmy. 

Na spektrofotometru LIBRA S6 byla změřena absorbance všech vzorků bylin. Tato 

absorbance byla měřena při vlnové délce 515 nm proti slepému pokusu – metanolu. Vţdy 

byla provedena dvě měření. Antioxidační kapacita byla vypočítaná jako pokles hodnoty 

absorbance pomocí vzorce: % = (A0 – A1/A0) * 100%. A0 ve vzorci značí absorbanci 

slepého pokusu a A1  je hodnota absorbance roztoku se zkoumaným vzorkem. Výsledná 

absorbance byla přepočtena jako ekvivalent, který odpovídá antioxidační kapacitě kyseliny 

askorbové (AAE Ascorbic Acid Equivalents). Kyselina askorbová byla pouţita jako 

standardní roztok v koncentraci 200 mg.l
-1

, 160 mg.l
-1

, 120mg.l
-1

, 80 mg.l
-1

, a 40 mg.l
-1 

[53, 54]. 

 Polyfenoly 7.3

Vzorky bylin pro stanovení celkového obsahu polyfenolů byly připraveny louhováním 

v metanolu stejně jako pro určení antioxidační kapacity. 

Do zkumavek bylo pipetou odměřeno 0,1 ml jednotlivých filtrátů vzorků, 0,5 ml Folin-

Ciocalteuova činidla. 1,5 ml 20 % roztoku Na2CO3 a doplněno destilovanou vodou na 

mnoţství 10 ml. Byl připravený slepý vzorek, do něhoţ se místo bylinného extraktu 

pouţilo 0,1 ml destilované vody. Poté byla změřena absorbance spektrofotometrem 
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LIBRA S6, při vlnové délce 765 nm. Vţdy byla provedena dvě měření. Mnoţství 

fenolických látek bylo vypočteno pro standard kyseliny gallové a výsledky přepočtené na 

ekvivalent kyseliny gallové (GAE – Galic Acid Equivalents) v koncentraci 600 mg.l
-1

, 

400mg.l
-1

, 200 mg.l
-1

, 100 mg.l
-1

, 50mg.l
-1 

[55]. 

 Flavonoidy 7.4

Ke stanovení celkového obsahu flavonoidů byly pouţity vzorky léčivých bylin, jejichţ 

příprava byla popsána v kapitole 6.1. 

Ve zkumavkách byla připravena směs smícháním 0,5 ml jednotlivých vzorků, 1,5 ml 

destilované vody a 0,2 ml 5 % roztoku NaNO2. Po důkladném promíchání a po pěti 

minutách se napipetovalo 0,2 ml 10 % roztoku AlCl3. Reakční směs se důkladně 

promíchala a po uplynutích dalších pěti minut bylo přidáno 5 ml 1M roztoku NaOH a 1 ml 

destilované vody. Připravené vzorky se ponechaly při pokojové teplotě 15 minut. Po 

uplynutí této doby se naměřila absorbance při vlnové délce 510 nm proti slepému pokusu. 

Měření bylo provedeno u kaţdého vzorku dvakrát. Na slepý pokus se do vzorku místo 

výluhu bylin přidalo 0,5 ml destilované vody. Celkové mnoţství flavonoidů bylo 

přepočteno na ekvivalent standardu rutinu (RE - Rutin Equivalents). 
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8 VÝSLEDKY MĚŘENÍ 

 Stanovení antioxidační kapacity 8.1

Ve všech sledovaných léčivých bylinách byla stanovena antioxidační kapacita 

spektrofotometrickou metodou. Všechny vzorky byly proměřeny dvakrát a z naměřených 

hodnot se vypočítala průměrná hodnota a směrodatná odchylka. Získané hodnoty jsou 

uvedeny v tabulce č. 1 a č. 2. Jako standard pro kalibrační křivku byla pouţita kyselina 

askorbová. 

 

Tabulka 1. Antioxidační kapacita v léčivých bylinách z léta 2012 

(g AAE/kg čerstvé hmoty) 

Druh léčivé byliny Antioxidační kapacita (AAE) v 

g/kg 

Pampeliška list 4,47 ± 0,01 

Jetel květ 0,12 ± 0,01 

Sedmikráska květ 7,45 ± 0,00 

Řebříček květ 6,78 ± 0,04 

Jitrocel list 0,56 ± 0,02 

Kopřiva list 3,68 ± 0,03 

Jitrocel květ 1,26 ± 0,01 

Čekanka květ 7,56 ± 0,01 

 

Celková antioxidační kapacita v léčivých bylinách sbíraných v průběhu vegetačního 

období a v dobrých růstových podmínkách se pohybovala v rozmezí od 0,12 g AAE/kg 

čerstvé hmoty do 7,56 g AAE/kg čerstvé hmoty. Nejvyšší antioxidační kapacita byla 

zjištěna u květu čekanky, a to 7,56 g AAE/kg čerstvé hmoty. Na dalším místě v pořadí 

následoval květ sedmikrásky 7,45 g AAE/kg čerstvé hmoty, květ řebříčku 6,78 g AAE/kg 

čerstvé hmoty, list pampelišky 4,47 g AAE/kg čerstvé hmoty, list kopřivy 3,68 g AAE/kg 

čerstvé hmoty a květ jitrocele 1,26g AAE/kg čerstvé hmoty. Dvě byliny se pohybovaly 
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v hodnotách pod 1 g AAE/kg čerstvé hmoty. Nejmenší naměřenou antioxidační kapacitu 

vykazoval list jitrocele 0,56 g AAE/kg čerstvé hmoty a u květu jetele, a to 0,12 g AAE/kg 

čerstvé hmoty. 

Z naměřených hodnot antioxidační kapacity je patrné, ţe i kdyţ rozmezí je dost velké, a to 

7,44 g AAE/kg čerstvé hmoty, výsledky jsou poměrně vyrovnané. Antioxidační kapacita 

byla dosti vysoká u květů léčivých bylin. Většina se umístila v pořadí na prvních místech, 

s výjimkou květu jetele, ten je v tabulce aţ na místě posledním. 

 

Tabulka 2. Antioxidační kapacita v léčivých bylinách z listopadu 

2012(g AAE/kg čerstvé hmoty) 

Druh léčivé byliny Antioxidační kapacita (AAE) v 

g/kg 

Pampeliška list 1,93 ± 0,02 

Jetel květ 5,00 ± 0,16 

Sedmikráska květ 2,80 ± 0,05 

Řebříček květ 3,81 ± 0,07 

Jitrocel list 4,70 ± 0,01 

Kopřiva list 1,69 ± 0,03 

Měsíček květ 1,27 ± 0,01 

Meduňka nať 3,50 ± 0,07 

Pampeliška květ 4,94 ± 0,16 

Šalvěj nať 6,13 ± 0,11 

 

Celková antioxidační kapacita v léčivých bylinách sbíraných na konci vegetačního období 

a ve špatných růstových podmínkách se pohybovala v rozmezí od 1,27 g AAE/kg čerstvé 

hmoty do 6,13 g AAE/kg čerstvé hmoty. Nejvyšší antioxidační kapacita byla zjištěna u nati 

šalvěje, a to 6,13 g AAE/kg čerstvé hmoty. Na dalším místě skončil květ jetele 

5 g  AAE/kg čerstvé hmoty, květ pampelišky 4,94 g AAE/kg čerstvé hmoty, list jitrocele 
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4,7 g AAE/kg čerstvé hmoty, květ řebříčku 3,81 g AAE/kg čerstvé hmoty a nať meduňky 

3,5 g AAE/kg čerstvé hmoty. Všechny ostatní byliny se pohybovaly v hodnotách pod 

3 g AAE/kg čerstvé hmoty. Nejmenší naměřená antioxidační kapacita se prokázala u květu 

měsíčku 1,23 g AAE/kg čerstvé hmoty. 

Překvapivě vysoká byla antioxidační aktivita u květu jetele, U něj je patrné velké rozmezí 

celkové antioxidační kapacity léčivých bylin. 

 Stanovení celkového obsahu polyfenolických látek 8.2

Polyfenolické látky léčivých bylin byly stanoveny spektrofotometrickou metodou. 

Všechny vzorky se měřily dvakrát a z naměřených hodnot byla vypočítána průměrná 

hodnota a směrodatná odchylka. Tyto hodnoty uvádějí tabulky č. 3 a č. 4. Jako standard 

pro kalibrační křivku byla pouţita kyselina gallová. 

 

Tabulka 3. Celkové polyfenolické látky v léčivých bylinách z léta 

2012(g GAE/kg čerstvé hmoty) 

Druh léčivé byliny Celkové polyfenolické látky 

(GAE) v g/kg 

Pampeliška list 2,05 ± 0,97 

Jetel květ 5,62 ± 2,65 

Sedmikráska květ 2,15 ± 1,08 

Řebříček květ 1,95 ± 0,97 

Jitrocel list 4,86 ± 2,26 

Kopřiva list 2,09 ± 1,02 

Jitrocel květ 7,75 ± 3,55 

Čekanka květ 4,24 ± 2,06 

 

Jak je vidět mnoţství polyfenolických látek v léčivých bylinách, sbíraných v průběhu 

vegetačního období za příznivých podmínek růstu má hodnotu od 7,75 g GAE/kg čerstvé 

hmoty do 1,95 g GAE/kg čerstvé hmoty. Nejvyšší obsah polyfenolických látek vykazoval 
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u květu jitrocele, a to 7,75 g GAE/kg čerstvé hmoty. Dále následoval květ jetele s 5,62 g 

GAE/kg čerstvé hmoty, list jitrocele 4,86 g GAE/kg čerstvé hmoty, květ čekanky 4,24 g 

GAE/kg čerstvé hmoty, květ sedmikrásky 2,15 g GAE/kg čerstvé hmoty, list kopřivy 2,09 

g GAE/kg čerstvé hmoty, list pampelišky 2,05 g GAE/kg čerstvé hmoty. Nejméně 

polyfenolických látek dosahoval květ řebříčku 1,95 g GAE/kg čerstvé hmoty.  

Z naměřených hodnot lze soudit, ţe obsah polyfenolických látek v různých léčivých 

bylinách a jejich částech, se poměrně hodně liší. Rozmezí, které bylo zjištěno je 5,8 g 

GAE/kg čerstvé hmoty. Výsledky jsou hodně variabilní. 

 

Tabulka 4. Celkové polyfenolické látky v léčivých bylinách z listopadu 

2012(g GAE/kg čerstvé hmoty) 

Druh léčivé byliny Celkové polyfenolické látky 

(GAE) v g/kg 

Pampeliška list 1,33 ± 0,12 

Jetel květ 2,63 ± 0,09 

Sedmikráska květ 2,38 ± 0,10 

Řebříček květ 1,96 ± 0,18 

Jitrocel list 1,63 ± 0,01 

Kopřiva list 1,34 ± 0,52 

Měsíček květ 1,50 ± 0,22 

Meduňka nať 1,77 ± 0,16 

Pampeliška květ 1,00 ± 0,44 

Šalvěj nať 4,07 ± 0,13 

Chryzantéma květ 0,97 ± 0,10 

 

Zjištěné mnoţství polyfenolických látek v léčivých bylinách sbíraných na konci 

vegetačního období za nepříznivých růstových podmínek se pohybovalo od 4,07 g GAE/kg 

čerstvé hmoty do 0,97 g GAE/kg čerstvé hmoty. Nejvíce polyfenolických látek obsahovala 
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nať šalvěje, a to 4,07 g GAE/kg čerstvé hmoty, následoval květ jetele 2,63 g GAE/kg 

čerstvé hmoty, květ sedmikrásky 2,38 g GAE/kg čerstvé hmoty, květ řebříčku 1,96 g 

GAE/kg čerstvé hmoty, nať meduňky 1,77 g GAE/ kg čerstvé hmoty, list jitrocele 1,63 g 

GAE/kg čerstvé hmoty. U dalších bylin se hodnoty pohybovaly v rozmezí od 1,5 g 

GAE/kg čerstvé hmoty do 1 g GAE/kg čerstvé hmoty. Nejniţší zjištěná hodnota byla 

zaznamenaná u květu chryzantémy, a to 0,97 g/GAE/kg čerstvé hmoty. 

Rozmezí obsahu polyfenolických látek léčivých bylin na konci vegetačního období nebylo 

tak velké jako v letním období pravděpodobně proto, ţe nejvyšší hodnota byla niţší o 3,68 

g GAE/kg čerstvé hmoty neţ v tomto období. 

 Obsah flavonoidů 8.3

Obsah flavonoidů byl stanoven spektrofotometrickou metodou. Všechny vzorky se měřily 

dvakrát a z výsledků měření byla vypočítaná průměrná hodnota a směrodatná odchylka. 

Jako standard byl pouţit rutin. Výsledky zaznamenávají tabulky č. 5 a č. 6. 

Tabulka 5. Obsah celkových flavonoidů v léčivých bylinách z léta 

2012(g RE/kg čerstvé hmoty) 

Druh léčivé byliny Celkové flavonoidy (RE) v g/kg 

Pampeliška list 0,34 ± 0,01 

Jetel květ 0,39 ± 0,006 

Sedmikráska květ 0,95 ± 0,02 

Řebříček květ 0,38 ± 0,005 

Jitrocel list 0,41 ± 0,03 

Kopřiva list 0,28 ± 0,05 

Jitrocel květ 0,34 ± 0,01 

Čekanka květ 0,44 ± 0,005 

 

Celkové mnoţství flavonoidů v léčivých bylinách sbíraných v průběhu vegetačního období 

se pohybovalo od 0,28 g RE/kg čerstvé hmoty do 0,95 RE/kg čerstvé hmoty. Nejvíce 

flavonoidů bylo potvrzeno u sedmikrásky a to 0,95 g RE/kg čerstvé hmoty, následoval květ 
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čekanky 0,44 g RE/kg čerstvé hmoty, list jitrocele 0,41 g RE/kg čerstvé hmoty, květ jetele 

0,39 g/kg čerstvé hmoty, květ řebříčku 0,38 g RE/kg čerstvé hmoty, list pampelišky 0,34 g 

RE/kg čerstvé hmoty, květ jitrocele 0,34 g RE/kg čerstvé hmoty a nejméně flavonoidů 

obsahoval list kopřivy a to 0,28 g RE/kg čerstvé hmoty. 

 

Tabulka 6. Obsah celkových flavonoidů v léčivých bylinách 

z listopadu 2012(g RE/kg čerstvé hmoty) 

Druh léčivé byliny Celkové flavonoidy (RE) v g/kg 

Pampeliška list 0,70 ± 0,02 

Jetel květ 0,85 ± 0,03 

Sedmikráska květ 0,40 ± 0,05 

Řebříček květ 0,69 ± 0,03 

Jitrocel list 1,07 ± 0,01 

Kopřiva list 0,76 ± 0,04 

Měsíček květ 0,64 ± 0,005 

Meduňka nať 1,28 ± 0,04 

Pampeliška květ 0,77 ± 0,01 

Šalvěj nať 1,98 ± 0,05 

Chryzantéma květ 0,62 ± 0,04 

 

V léčivých bylinách mimo vegetační období se pohyboval zjištěný obsah flavonoidů od 

0,4 g RE/kg čerstvé hmoty do 1,98 g RE/kg čerstvé hmoty. Nejvíce flavonoidů bylo 

přítomno v nati šalvěje, kde bylo obsaţeno 1,98 g RE/kg čerstvé hmoty. Další v pořadí 

byla nať meduňky s 1,28 g RE/kg čerstvé hmoty, list jitrocele 1,07 g RE/kg čerstvé hmoty, 

květ jetele 0,85 g RE/kg čerstvé hmoty, nať meduňky 0,77 g RE/kg čerstvé hmoty a list 

kopřivy 0,76 g RE/kg čerstvé hmoty. U ostatních bylin se obsah pohyboval mezi 0,6 – 0,7 

g RE/kg čerstvé hmoty. Nejmenší obsah je vidět u květu sedmikrásky a to 0,4 g RE/kg 

čerstvé hmoty. 



UTB ve Zlíně, Fakulta technologická 42 

 

9 VYHODNOCENÍ A DISKUSE ZJIŠTĚNÝCH VÝSLEDKŮ 

U všech osmnácti vzorků sbíraných bylin, které jiţ byly vyjmenovány, byla stanovena 

antioxidační aktivita, celkové polyfenoly a flavonoidy. Bylo provedeno vyhodnocení všech 

měření. Následovalo srovnání naměřených hodnot, a to podle období sběru a podle části 

rostliny, ze které vzorek pocházel. 

 Antioxidanty 9.1

Průměrná hodnota naměřené antioxidační kapacity ve všech vzorcích nasbíraných rostlin 

činila 3,65 g AAE/kg čerstvé hmoty. Průměr hodnot naměřených u bylin z letního sběru 

byl 3,985 g AAE/kg čerstvé hmoty, u všech listopadových vzorků se ukázal průměr 

3,577 g AAE/kg čerstvé hmoty. Z tohoto výpočtu vyplývá, ţe pokud budeme vycházet 

z průměrných antioxidačních kapacit zjištěných v různých obdobích, vyšší AAE je ve 

vegetačním období zkoumaných bylin. Jednotlivé výsledky jsou zaznamenané v grafu č. 1. 

Z něho je patrné, ţe i kdyţ je průměrná hodnota vyšší ve vegetačním období, tak např. 

u květu jetele a listu jitrocele byla AAE znatelně niţší, neţ ve stresových podmínkách na 

konci období (listopad). Naopak výrazně niţší obsah AAE v listopadu byl u květu 

sedmikrásky, květu řebříčku a listu kopřivy. 

Průměrná hodnota AAE ve všech květech činila 3,84 g AAE/kg čerstvé hmoty. U bylin 

sbíraných ve vegetačním období byl průměr 4,63 g AAE/kg čerstvé hmoty a u vzorků 

z listopadového sběru 3,56 g AAE/kg čerstvé hmoty. V letním období byla tato hodnota 

vyšší i přesto, ţe (jak vyplývá z grafu č. 1) květ jetele obsahoval velmi nízkou hodnotu. Jak 

vyplývá z grafu č. 1, šlo o 0,12 g AAE/kg čerstvé hmoty. 

Průměr antioxidační kapacity ve všech vzorcích zelených částí (list, nať) byl 3,33 g 

AAE/kg čerstvé hmoty. Z průměrů jednotlivých období bylo zjištěno mnoţství 2,90 g 

AAE/kg čerstvé hmoty v letním sběru a 3,59 g AAE/kg čerstvé hmoty v listopadu. Zde 

došlo k opačnému zjištění neţ u květů. Průměr byl značně vyšší v listopadových vzorcích 

bylin. Rozdíl vyšší o 4,14 g AAE/kg čerstvé hmoty můţeme vyčíst z grafu č. 1. 
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+ 

Graf č. 1 Antioxidační kapacita v různých částech bylin v létě a v listopadu 

roku 2012 v g AAE/kg čerstvé hmoty 

 

Celkově nejniţší antioxidační kapacita byla zaznamenána u květu jetele v letním období 

a to 0,12 g AAE/kg čerstvé hmoty. Naopak v listopadu byla hodnota u květu jetele 5,00 g 

AAE/kg čerstvé hmoty. Svobodová (2011) ve své práci uvádí hodnotu 8,78 AAE/kg 

čerstvé hmoty. Zjištěná hodnota v této studii o jedlých květech je značně vyšší, neţ která 

byla zjištěna v mé práci u vzorků jetele jak v letním období, tak i v listopadu. 

Vysokou antioxidační kapacitu měl v letním období i květ čekanky 7,56 g AAE/kg čerstvé 

hmoty. Protoţe v listopadovém sběru se čekanka neobjevila, není moţné její hodnoty 

porovnat. V práci, která prováděla měření jedlých květů také metodou DPPH, bylo 

u čekanky zaznamenáno 10,29 g AAE/kg čerstvé hmoty [56]. 

U kopřivy byly naměřeny rozdílné hodnoty v létě 3,68 g AAE/kg čerstvé hmoty 

a v listopadu 1,96 g AAE/kg čerstvé hmoty. Můţeme tedy konstatovat, ţe antioxidační 

kapacita je v listopadu poloviční. To potvrzuje i studie, která se zabývala obsahovými 

látkami v kopřivě v průběhu jejího vývoje. Zveřejňuje zjištění, ţe v průběhu roku se 

obsaţené látky v kopřivě velmi mění. Hodnoty zapsané ve studii činily 4,05 g AAE/kg 

čerstvé hmoty v březnu, 1,41 g AAE/kg čerstvé hmoty v květnu a 0,86 g AAE/kg čerstvé 

hmoty v červnu [57].  

Pokud srovnáme obsah AAE v listu pampelišky, v letním období byl více neţ dvojnásobný 

a to 4,47 g AAE/kg čerstvé hmoty oproti listopadovému 1,93 g AAE/kg čerstvé hmoty. 
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V listopadu byla antioxidační kapacita květu pampelišky 4,94 g AAE/kg čerstvé hmoty 

srovnatelná s letními hodnotami listu pampelišky. Ale hodnoty květů se pohybují, podle 

práce o jedlých květech z roku 2011, i v hodnotách 10,7 g AAE/kg čerstvé hmoty, to je 

srovnatelné s dalšími zveřejněnými pracemi s podobným tématem, kde průměrná hodnota 

činila 7,16 g AAE/kg čerstvé hmoty [56, 58].  

Hodnoty Naměřené u řebříčku se také velmi lišily podle období. V letním období byly 

téměř dvojnásobné 6,78 g/AAE/kg čerstvé hmoty oproti vzorkům z listopadu 3,81 g 

AAE/kg čerstvé hmoty. Opačný poměr byl zjištěn u listu jitrocele, kde byly naopak vysoké 

hodnoty v pozdním sběru 4,7 g AAE/kg čerstvé hmoty a v letním sběru byly hodnoty 

velmi nízké 0,56 g AAE/kg čerstvé hmoty. 

 I sedmikráska měla velmi rozdílné hodnoty. Ve vegetačním období byla naměřena 

hodnota 7,45 g AAE/kg čerstvé hmoty, ale v listopadovém sběru pouze 2,8 g AAE/kg 

čerstvé hmoty. Letní hodnota odpovídá studii o antioxidační kapacitě jedlých květů, podle 

které bylo zjištěno 6,24 g AAE/kg čerstvé hmoty. U měsíčku bylo v listopadovém vzorku 

zaznamenáno 1,27 g AAE/kg čerstvé hmoty, přičemţ bylo prokázáno, ţe dosahuje 

v příznivé vegetační době obsah 4,17 g AAE/kg čerstvé hmoty [59]. 

Přírodní antioxidanty jsou látky, které mají schopnost eliminovat účinky volných radikálů. 

Chrání organismus před jejich účinkem, zabraňují vzniku kardiovaskulárních a nádorových 

onemocnění. Mohou prodlouţit údrţnost potravin a kosmetických výrobků. Mezi přírodní 

antioxidanty řadíme jednoduché fenoly, fenolové kyseliny, lignany, kurkuminoidy, 

diterpeny a chinony, triterpeny a steroly, flavonoidy a některé vitaminy. Mezi zdroji 

přírodních antioxidantů patří zejména léčivé byliny. Zvláště účinné jsou šalvěj, 

pampeliška, meduňka a mnoho dalších [39].  

 Polyfenoly 9.2

Průměrná hodnota celkového mnoţství polyfenolů ve všech vzorcích bylin bez ohledu na 

období sběru činila 2,70 g GAE/kg čerstvé hmoty. Průměrná hodnota vzorků z bylin 

nasbíraných v průběhu léta 2012 činila 3,84 g GAE/kg čerstvé hmoty a průměr hodnot 

naměřených z rostlin získaných v listopadu 2012 byl 1,87 g GAE/kg čerstvé hmoty. 

Z těchto hodnot lze usoudit, ţe pro obsah polyfenolů je příznivější vegetační období 

léčivých rostlin. Jednotlivé výsledky jsou zaznamenané v grafu č. 2. Z něj lze vyčíst, ţe 

obsah polyfenolů je téměř vţdy vyšší, jen u sedmikrásky se nepatrně v obdobích liší, a to 
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o 0,23 g GAE/kg čerstvé váhy ve prospěch listopadového sběru a u řebříčku je v létě niţší 

o 0,01 g GAE/kg čerstvé hmoty. Velmi výrazně vyšší obsah polyfenolů v létě byl u květu 

jetele 5,62 g GAE/kg čerstvé hmoty oproti listopadovému výsledku 2,63 g GAE/kg čerstvé 

hmoty, u listu jitrocele v létě 4,86 g GAE/kg čerstvé hmoty a v listopadu 1,63 g GAE/kg 

čerstvé hmoty. V listopadovém měření byl oproti ostatním bylinám výrazně vyšší obsah 

v šalvěji - 4,07 g GAE/kg čerstvé hmoty. U ostatních listopadových vzorků se hodnoty 

pohybovaly většinou mezi 1 – 2 g GAE/kg čerstvé hmoty. 

Průměrný obsah polyfenolů v květech byl 2,92 g GAE/kg čerstvé hmoty, u bylin sbíraných 

ve vegetačním období byl 4,34 g GAE/kg čerstvé hmoty a v listopadu 1,74 g GAE/kg 

čerstvé hmoty. Toto odpovídá tomu, co je zaznamenáno v grafu č. 2. Nejniţší obsah 

polyfenolů byl zjištěn v listopadu u květu chryzantémy a u listu pampelišky. Obě hodnoty 

ukazují méně neţ 1 g GAE/kg čerstvé hmoty. 

V zelených částech rostlin byl průměrný obsah polyfenolů 2,39 g GAE/kg čerstvé hmoty, 

u vzorků z léta činila průměrná hodnota 3,00 g GAE/kg čerstvé hmoty a u listopadových 

vzorků 2,03 g GAE/kg čerstvé hmoty. To znamená, ţe hodnoty zde byly také vyšší ve 

vegetačním období. Jak je vidět z grafu č. 2, velký rozdíl v měřeních je u listu jitrocele. 

 

 

Graf č. 2 Celkové polyfenoly v různých částech bylin v létě a v listopadu 

roku 2012 v g GAE/kg čerstvé hmoty 
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Celkově nejniţší obsah polyfenolů se projevil u listopadového vzorku květu chryzantémy a 

to 0,97 g GAE/kg čerstvé hmoty. Jelikoţ nebylo moţné provést letní sběr, nebylo 

uskutečnitelné obě měření porovnat. Ale studií bylo zjištěno, ţe se obsah polyfenolů květů 

chryzantémy pohybuje od 2,01 do 2,17 g GAE/kg. Znamená to, ţe ve stresovém období 

(listopad), kdy byly květy sbírány, jsem zjistila obsah niţší neţ ve zmíněném výzkumu 

[59]. 

Měření ukázalo nejvyšší obsah polyfenolů u letních vzorků květu jitrocele 7,75 g GAE/kg 

čerstvé hmoty, květu jetele 5,62 g GAE/kg čerstvé hmoty a u listu jitrocele 4,86 g GAE/kg 

čerstvé hmoty. U Listopadového vzorku květu jetele byl obsah polyfenolů méně neţ 

poloviční a to 2,63g GAE/kg čerstvé hmoty a u listu jitrocele došlo k ještě většímu rozdílu, 

obsah byl 1,63 g GAE/kg čerstvé hmoty. U polyfenolů byla publikována hodnota u 

jitrocele 2,48 GAE/kg čerstvé hmoty a u jetele 3,15 g GAE/kg čerstvé hmoty [56, 60]. 

Hodnoty u květu sedmikrásky byly srovnatelné u obou měřených vzorků, u letního činila 

2,15 g GAE/kg čerstvé hmoty a u listopadového 2,38 g GAE/kg čerstvé hmoty. Je také 

srovnatelné s měřením uvedeným v práci o jedlých květech v roce 2011, 2,20 g GAE/kg 

čerstvé hmoty. Dále byly celkové polyfenoly měřeny v průběhu celé sezony na několika 

místech ČR a hodnoty se pohybovaly od 2,81 do 3,57 g/kg čerstvé hmoty [27, 59]. 

Polyfenoly řebříčku se v průběhu sběru téměř nezměnily. Činily 1,95 g GAE/kg čerstvé 

hmoty v létě a 1,96 g GAE/kg čerstvé hmoty v listopadu. 

U měsíčku bylo v listopadovém vzorku stanoveno 1,50 g GAE/kg čerstvé hmoty 

s podobným měřením zveřejněným v práci, které bylo 2,05 g GAE/kg je hodnota 

srovnatelná [59]. Barvu květů měsíčku dodávají karotenoidy. Z nich jsou v květech nejvíce 

obsaţeny flavoxantin (21,09%), luteoxantin (11,81%) a auroxantin (9,54%) [61]. 

List kopřivy obsahoval v letním měření 2,09 g GAE/kg čerstvé hmoty a v listopadu 

1,34 g/kg čerstvé hmoty. Byla zveřejněna studie, která zkoumala obsahové látky kopřivy 

v závislosti na jejím vývoji. Zde byly uvedeny hodnoty 2,41 – 3,68 g GAE/kg čerstvé 

hmoty. Z toho plyne velký obsahový rozdíl celkových polyfenolů v závislosti na vývoji 

rostliny [57]. 

Nať meduňky měla v měřeném listopadovém vzorku 1,77 g GAE/kg čerstvé hmoty, letní 

měření nebylo provedeno. Výzkum z roku 2006 ukazuje, ţe meduňka by mohla být 

zdrojem polyfenolů srovnatelným s  červeným vínem a kávou.[62] 
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U nati šalvěje bylo také provedeno pouze listopadové měření a hodnota byla 4,07 g 

GAE/kg čerstvé hmoty. Naopak u květu čekanky bylo provedeno pouze letní měření s 

hodnotou 4,24 g GAE/kg čerstvé hmoty. V jiné práci zabývající se čekankou byla 

zveřejněna hodnota 3,19 g GAE/kg čerstvé hmoty [56]. 

Pampeliška obsahovala v listu 2,05 g GAE/kg čerstvé hmoty v létě a 1,33 g GAE/kg 

čerstvé hmoty v listopadu. V listopadu bylo naměřeno také 1 g GAE/kg čerstvé hmoty 

v květu pampelišky. Studie, které zkoumaly pampelišku různými analytickými postupy, 

uvádějí rozdílné hodnoty u různých extraktů. V metanolovém extraktu mohou být niţší, a 

to 1,89 g GAE/kg čerstvé hmoty 7,19 g GAE/kg čerstvé hmoty u etanolového etraktu a 

4,93 g GAE/kg čerstvé hmoty u vodného extraktu. V jiné studii byla zveřejněna hodnota 

1,18 g GAE/kg čerstvé hmoty [56, 58, 63, 64]. 

Polyfenoly čekanky byly v létě 4,24 g GAE/kg čerstvé hmoty, v listopadu měření 

neproběhlo. Ve studii provedené na Biotechnologické fakultě Ljubljanské Univerzity byly 

u různých druhů čekanek zjištěny hodnoty od 2 do 40g GAE/kg čerstvé hmoty. Moje 

naměřená hodnota souhlasí s tímto rozmezím [65]. 

Polyfenolové sloučeniny se řadí k látkám s antioxidačním, protizánětlivým, 

antibakteriálním a antimutagenním účinkem. Jejich zdrojem jsou léčivé rostliny, ale 

nacházejí se i v ovoci a zelenině. K fenolovým antioxidantům se patří látky s aromatickým 

jádrem nebo s heterocyklickou strukturou. Tyto látky mohou vázat oxidující molekuly 

volných radikálů a kovů. Řadí se k nim jednoduché fenoly, fenolové kyseliny, estery, 

glykosidy a amidy [39]. 

 Flavonoidy 9.3

Průměrná naměřená hodnota celkového mnoţství flavonoidů u všech vzorků, bez ohledu 

na období, činí 0,70 g RE/kg čerstvé hmoty. Průměrná naměřená hodnota celkového 

mnoţství flavonoidů v květech za obě období byla 0,59 g RE/kg čerstvé váhy, to je o 0,1 g 

RE/kg čerstvé hmoty méně neţ celkový průměr. Při měření celkového mnoţství flavonoidů 

v zelených částech vyšla průměrná hodnota za obě období celkem 0,85 g RE/kg čerstvé 

hmoty, tzn. o 0,15 g RE více, neţ byla průměrná hodnota. Výrazně vyšší byla hodnota 

naměřená u květu jetele v listopadu - 0,85 g RE/kg čerstvé hmoty a v létě 0,39 g RE/kg 

čerstvé hmoty. Výsledek listopadového měření byl dvojnásobný oproti létu. U sedmikrásky 

došlo k opačnému výsledku. V létě byly hodnoty více jak dvojnásobné neţ v listopadu, a to 
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0,95 g RE/kg čerstvé hmoty. V listopadu bylo zjištěno 0,4 g RE/kg čerstvé hmoty. Vysoké 

hodnoty byly naměřeny u meduňky - 1,28 g RE/kg čerstvé hmoty a u šalvěje - 1,98 g 

RE/kg čerstvé hmoty. 

 

 

Graf č. 3 Celkové flavoniody v různých částech bylin v létě a v listopadu 

roku 2012 v g RE/kg čerstvé hmoty 

 

Celkové mnoţství flavonoidů v listu pampelišky bylo dvojnásobné v měření vzorku z 

listopadu - 0,7 g RE/kg čerstvé hmoty oproti létu - 0,34 RE/kg čerstvé hmoty. U květu 

pampelišky v listopadu byla naměřena hodnota 0,77 g RE/kg čerstvé hmoty. To lze 

porovnat se studií, která zveřejnila výsledky mnoţství rutinu v mnoţství 0,18 g RE/kg 

sušiny [58]. 

V listu jitrocele bylo vyšší mnoţství flavonoidů prokázáno v listopadovém vzorku a to 1,07 

g RE/kg čerstvé hmoty, v letním vzorku listu bylo jen 0,41 g RE/kg čerstvé hmoty a u 

letního vzorku květu bylo 0,28 g RE/kg čerstvé hmoty. V jiné práci, která se zabývala 

výzkumem antioxidantů různých druhů jitrocelů, bylo zjištěno 0,19 g RE/kg čerstvé hmoty 

[60]. 

Jetel byl na flavonoidy bohatší v listopadovém sběru, kdy byl výsledek více neţ 

dvojnásobný, a to 0,85 g RE/kg a v létě hodnota činila 0,39 g RE/kg čerstvé hmoty. 
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Sedmikráska vykazovala vyšší mnoţství flavonoidů v letním období, a to 0,95 g RE/kg 

čerstvé hmoty. V listopadu měření prokázalo 0,4 g RE/kg čerstvé hmoty. To je méně neţ 

poloviční hodnota. Ve studii, která se zabývala flavonoidy sedmikrásky, bylo zveřejněno 

mnoţství rutinu, a to 0,18 g RE/kg čerstvé hmoty [58]. 

Kopřiva měla vyšší obsah flavonoidů v listopadu a to 0,76 g RE/kg čerstvé hmoty, coţ 

bylo více neţ dvojnásobek letních 0,28 G RE/kg čerstvé hmoty. To by odpovídalo jiţ 

zmiňované práci o mnoţství biologicky aktivních látek v kopřivě v různých fázích růstu. 

Obsahové látky v kopřivě se velmi liší v průběhu jejího vývoje [57]. 

U řebříčku bylo také vyšší mnoţství flavonoidů v podzimním sběru, a to 0,69 g RE/kg 

čerstvé hmoty, v létě to bylo jen 0,38 g RE/kg čerstvé hmoty. Ve studii, která se zabývala 

mnoţstvím flavonoidů v závislosti na vývoji a stáří rostlin, byly stanoveny hodnoty 

u květenství od 0,74 % sušiny ve fázi zralých semen do 5,8 % sušiny u květenství po 

rozkvětu. To znamená, ţe obsah flavonoidů v květu je okolo 0,58 g GE/kg čerstvé hmoty. 

Tato hodnota odpovídá námi zjištěným parametrům. Údaje sice mohou být mírně 

zavádějící, protoţe flavonoidy nebyly stanoveny jako ekvivalent rutinu, ale byly počítány 

jako ekvivalent apigeninu [66]. 

Mnoţství flavonoidů v květu měsíčku 0,64 g RE/kg čerstvé hmoty bylo téměř stejné jako 

mnoţství v květu chryzantémy 0,62 g RE/kg čerstvé hmoty. Hodnoty měsíčku jsou 

srovnatelné s hodnotami naměřenými v Polsku 0,57 – 0,71 g RE/kg čerstvé hmoty [67]. 

Flavonoidy se v léčivých bylinách objevují hlavně v listech a květech, ale jsou i např. 

v pylu rostlin. Jsou to rostlinné fenoly, které obsahují 2 benzenové kruhy spojené 

tříuhlíkovým řetězcem. Jsou rozděleny do šesti podskupin. Neustále jsou objevovány nové 

flavonoidy, doposud jich je více neţ 4000. Některé flavonoidy jsou rostlinná barviva, 

některé patří mezi hořké a trpké látky. Vyskytují se mezi nimi látky s výraznými 

biologickými účinky [39]. 

V rostlinách se flavonoidy vyskytují obvykle jako β-glykosidy, jejich glykosidickou 

sloţkou bývá nejčastěji glukosa, galaktosa nebo rhamnosa. Nejčastěji zkoumané 

flavonoidy jsou kvercetin a rutin [41,68]. 
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ZÁVĚR 

Léčivé byliny jsou jiţ od starověku součástí medicíny. Dříve byly hlavními léčebnými 

prostředky a v současnosti se vyuţívají jako preventivní nebo podpůrná péče při různých 

onemocnění, včetně onemocnění velmi závaţných, jako jsou kardiovaskulární nemoci 

a rakovinná bujení. Léčivé rostliny jsou cíleně sbírány a vyuţívány, mohou pocházet 

z přírodních zdrojů i z domácí pěstitelské produkce. Mají celou řadu biologicky aktivních 

látek od vitamínu přes antioxidanty, polyfenolické látky, flavonoidy a jiné. Jedním 

z nejvíce sledovaných flavonoidů je rutin, který v lidském organismu působí preventivně 

proti sráţení krevních destiček a podporuje relaxaci cévního svalstva, a tím působí proti 

vysokému krevnímu tlaku. Léčivé byliny nacházejí vyuţití i při farmaceutické výrobě léků, 

mohou také být součástí kosmetických prostředků. Po domácku se z nich vyrábějí odvary, 

tinktury, masti a vonné oleje. Různé byliny se pouţívají i v kuchyni ve formě koření nebo 

jako jedlé květy v moderní gastronomii [69, 70]. 

Cílem mé diplomové práce bylo zpracovat mnoţství biologicky aktivních látek v různých 

částech bylin v různých obdobích roku. Provedla jsem měření antioxidační kapacity, 

celkových polyfenolických látek a flavonoidů. Výsledky své práce jsem zpracovala do 

tabulek a grafů a porovnala jednotlivá měření s některými jiţ proběhlými výzkumy. 

Byla provedena analýza 18 vzorků z 11 druhů rostlin (smetánka lékařská, sedmikráska 

chudobka, šalvěj lékařská, jitrocel kopinatý, čekanka obecná, chryzantéma, meduňka 

lékařská, měsíček lékařský, kopřiva dvoudomá a řebříček obecný) z vlastního sběru, 

v mraţeném stavu. 

Ke stanovení antioxidační aktivity jsem pouţila metodu DPPH a výsledky byly 

přepočítány na mnoţství v g/kg čerstvé hmoty. Nejvyšší antioxidační kapacita byla 

naměřena u letního vzorku čekanky obecné a to 7,56 g AAE/kg čerstvé hmoty, dále 

následoval květ řebříčku obecného s 6,78 g AAE/kg čerstvé hmoty a na třetím místě byla 

nať šalvěje lékařské s 6,13 g AAE/kg čerstvé hmoty. Nejmenší obsah byl naměřen u květu 

jetele plazivého 0,12 g AAE/kg čerstvé hmoty. Průměrná hodnota zjištěných výsledků byla 

vyšší u letních vzorků. 

Celkové polyfenolické látky byly stanoveny za pomoci spektrofotometrické metody 

s pouţitím Folin-Ciocateuovým činidlem. U letního vzorku květu jitrocele kopinatého byla 

zjištěna nejvyšší hodnota ze všech, a to 7,75 g GAE/kg čerstvé hmoty. Následoval letní 

vzorek květu jetele plazivého s 5,62 g GAE/kg čerstvé hmoty a letní list jitrocele s 4,86 g 
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GAE/kg čerstvé hmoty. Nejmenší obsah byl zjištěn u listopadového vzorku chryzantémy 

0,97 g GAE/kg čerstvé hmoty. Průměrná hodnota zjištěných polyfenolických látek byla 

dvakrát vyšší u letních vzorků neţ u vzorků podzimních. Je ovšem zjištěno, ţe test s Folin-

Ciocalteuovým činidlem udává hrubý odhad fenolových sloučenin přítomných v extraktu. 

S činidlem můţe reagovat mnoţství dalších sloučenin. Tím také můţe dojít ke zvýšení 

mnoţství polyfenolů v extraktu [70]. 

Obsah celkových flavonoidů ve vzorcích léčivých bylin byl stanoven za pomoci 

spektrofotometrické metody s NaNO2, AlCl3 a standardu rutinu. Nejvíce flavonoidů bylo 

stanoveno v listopadovém vzorku nati šalvěje lékařské 1,98 g RE/kg čerstvé hmoty, dále 

v listopadovém vzorku nati meduňky lékařské 1,28 g RE/kg čerstvé hmoty. Nejméně 

flavonoidů bylo zjištěno v letním vzorku kopřivy dvoudomé, a to 0,28 g RE/kg čerstvé 

hmoty. Průměrná hodnota celkových flavonoidů zde, na rozdíl od ostatních měření, byla 

dvojnásobná u měření listopadových vzorků oproti vzorkům letním. 

Výsledky byly porovnány s odbornou literaturou. Bylo potvrzeno, ţe obsah biologicky 

aktivních látek se lišil jak v jednotlivých částech rostlin, tak i v závislosti na ročním 

období. Všeobecně vyšší obsah biologicky aktivních látek byl zjištěn v přirozené vegetační 

době zkoumaných rostlin. To se potvrdilo u antioxidační kapacity i u celkového obsahu 

polyfenolů léčivých rostlin. Vyšší obsah polyfenolů v letním období můţe být způsoben 

také větší intenzitou slunečního svitu. Antioxidanty rostliny chrání před poškozením, které 

můţe sluneční záření současně s okolními vlivy způsobit. 

Výjimku tvořily flavonoidy, jejichţ hodnoty byly vyšší v závěru vegetačního období. To 

by bylo moţno vysvětlit tím, ţe dochází k jejich koncentraci v posledních květech, které na 

léčivých bylinách ještě dokvétaly v pozdním podzimu. V důsledku nepříznivého 

mrazivého počasí, ubývá v rostlinném pletivu voda. Ze zmíněné odborné literatury je 

moţné zjistit, ţe obsah biologicky aktivních látek se skutečně mění v průběhu vegetační 

doby léčivých rostlin a v závislosti na zkoumané části rostlin.  
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