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Úvod 

Jako téma své absolventské práce jsem zvolila – Rostlinné 

adaptogeny v prevenci a terapii.  

Z mnohých jiných téma jsem si vybrala právě toto, neboť je 

v něm obsaţena nejen klasická farmaceutická práce, ale také jistá úcta 

k přírodě a jejím produktům. Sama totiţ povaţuji přírodní medicínu    

a aplikaci jejích ověřených metod při léčbě člověka za nezbytnou 

součást moderní péče o zdraví. Jsem proto ráda, ţe mohu v rámci této 

práce uplatnit jak vědomosti získané studiem na Vyšší odborné škole 

MILLS, tak i svou lásku k přírodě a tradicím. 

Samotná práce je rozdělena na dvě části, teoretickou                  

a praktickou. V teoretické části je popsáno pět základních zástupců 

rostlin s adaptogenním účinkem. Nalezneme zde jejich historii, popis, 

výskyt, obsah účinných látek, kontraindikace a mnohé další poznatky 

nashromáţděné studiem odborné literatury. Dále je v této části uveden 

stejně koncipovaný popis petrţele kadeřavé, která bývá často záměrně 

přidávána do průmyslově vyráběných přípravků místo ţenšenu. Tento 

podvod má svůj historický základ jak v ojedinělosti ţenšenu a ve 

snadné dostupnosti petrţele, tak i v jejich strukturální podobě            

a léčivých schopnostech, které se ovšem u jednotlivých rostlin liší. 

V teoretické části je také uveden teoretický úvod do analytické metody 

– tenkovrstvá chromatografie. 

Praktická část je pak věnována experimentu spočívajícím 

v přípravě vzorků pro tenkovrstvou chromatografii a v jejím vlastním 

provedení a vyhodnocení dle zadání práce. 

Věřím, ţe je pro mne dané téma vhodné a ţe se mi ho podaří 

kvalitně zpracovat.  
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1 Cíle práce 

1.1Hlavní cíl: 

popsat vybrané rostlinné adaptogeny a jejich účinky v prevenci   

a terapii 

1.2Dílčí cíle: 

pomocí chromatografie na tenkých vrstvách porovnat výskyt 

ginsenosidů v droze Ginseng radix se vzorovými chromatogramy            

a navrhnout moţnost odlišení od drogy Petroselini radix  
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2 Teoretická část 

 

2.1 Rostlinné adaptogeny  

Adaptogeny jsou prostředky většinou rostlinného původu mající 

schopnost zvyšovat odolnost organismu, tj. imunitu, při zátěţi 

fyzického i psychického původu a odolnost při stavech, kdy je 

organismus vystaven stresovým faktorům. 

Adaptogeny bývají také označovány jako harmonizéry, tonika, 

tonizéry nebo biostimulátory. Obsahují řadu účinných látek, jako jsou 

například alkaloidy, terpeny, flavonoidy, glykosidy, hořčiny, třísloviny 

a vitamíny. Zlepšují soustředění, výkonnost a přispívají k rychlejšímu 

přizpůsobení novým klimatickým podmínkám. Odbourávají stres 

způsobený zvýšeným fyzickým i psychickým výkonem. Harmonizátory 

zlepšují činnost nervové soustavy, buněk a tkání, urychlují 

metabolismus a léčebné procesy, tlumí záněty. Mezi další účinky 

adaptogenů patří například zpomalení degenerativních procesů 

v organismu (tj. stárnutí buněk, tkání, orgánů). Některé drogy 

s adaptogenním účinkem zvyšují svalový tonus, zároveň ale sniţují 

napětí a uvolňují křeče. Harmonizéry mohou podnítit tvorbu 

interferonu a tím zpomalit rakovinné bujení. Tonizující účinky se 

projevují především u jedinců nemocných nebo oslabených. U zdravích 

osob nastupuje účinek při momentální zátěţi, a to jak psychické, tak 

fyzické. Toho je často vyuţíváno u sportovců a osob s fyzicky náročným 

zaměstnáním vyţadujícím zvýšenou pozornost a soustředění.  

Důleţité je zdůraznit, ţe tyto prostředky i při dlouhodobém 

uţívání nevykazují toxicitu, nejsou návykové a ani se nesniţuje jejich 

účinek. Tři body, které musí adaptogeny splňovat jsou:  
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1. „musí být neškodné a působit minimální poruchy ve fyziologických 

funkcích organismu“ 31 

2. „jejich účinek má být nespecifický, tj. mají zvyšovat odolnost vůči 

širokému spektru faktorů“ 2 

3. „mohou normalizovat různé patologické stavy bez ohledu na to, 

čím byly vyvolány a jaké jsou povahy“ 3    

 

[OPLETAL 1990 s.15,16] 

 

 

2.1.1 Stres 

 

S pojmem „stres“ se v moderní době setkáváme velice často. Je 

to výraz, kterým pojmenováváme vše špatné, co na nás v okolním světě 

působí. Skutečný odborný význam tohoto slova je však pevně dán        

a označuje konkrétní stav či proces. 

Obecně lze říci, ţe se jedná o situaci, jejíţ působení na lidský 

organizmus v něm vyvolává spuštění obranných mechanizmů              

a procesů, které působí v jeho neprospěch. 

 

 

Pro přesné pochopení významu slova stres uvádím některé 

definice z odborné literatury: 

                                                 
1,2,3 

RNDr. OPLETAL, L. Csc., RNDr. OPLETALOVÁ V. Pokroky ve farmacii 10 Adaptogeny rostlinného 
původu. 1. vyd. Praha : Avicenum, 1990. 224 s. ISBN 80-201-0072-5 
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1) Stres je nespecifická reakce „organismu na jakýkoli nárok (zátěž) 

spočívající v mobilizování obranných mechanismů a energetických 

rezerv.“ 4 

2) „Stres je ohrožení organismu v důsledku nadměrných požadavků na 

fyziologické a psychické adaptační rezervy.“ 5 

3) „Stres je jakýkoli vliv životního prostředí (fyzikální, chemický, sociální, 

politický), který ohrožuje zdraví některých -,,citlivých“ - jedinců.“ 6 

 

[VIZINOVÁ, PREISS 1999 s.15,16] 

 

Vzhledem k tomu, ţe se tyto negativní vlivy mohou kumulovat 

nebo působí kontinuálně, hovoříme také o stresu dlouhodobém – 

chronickém. Ten je důsledkem schopnosti organismu hromadit v sobě 

a sčítat negativní vlivy z odlišných stresových situací. Příznaky 

chronického stresu jsou nenápadné, avšak jeho výsledný dopad je o to 

silnější. Lidský organizmus ovšem tyto negativní vlivy pouze pasivně 

nepřijímá, ale reaguje na ně obrannými reakcemi, které nazýváme 

obecný adaptační syndrom. 

 

2.1.1.1 Obecný adaptační syndrom 

Jedná se o obrannou reakci ţivočišného organismu. Pomáhá ho 

chránit před nepříznivými vlivy různého původu. Obecný adaptační 

syndrom má dvě fáze. Fázi poplachu, kdy dochází ke zpuštění 

obranných mechanizmů v organizmu a fázi adaptace, ve které si 

jedinec na stresovou situaci zvyká. Tyto reakce jsou řízeny 

hormonálně. Při působení stresových faktorů na organizmus se 

                                                 
4 5 6  

VIZINOVÁ, D.,PREISS, M. Psychické trauma a jeho terapie. 1. vyd. Praha: Portál, s.r.o., 1999.158 s. 
ISBN 80-7178-284-X 



 14 

zvětšuje kůra nadledvin. To podněcuje tvorbu kortikoidů, coţ má za 

následek mobilizaci vnitřních rezerv organismu a získání energie pro 

překonání stresové situace. Při mobilizaci organismu jsou vyuţívány 

zásoby glykogenu ve tkáních, bílkoviny a tuky. Štěpením chemických 

makroergních vazeb se uvolňuje energie vyuţitá k ochraně organizmu 

před stresem. 

 

2.1.1.2 Nepříznivé dopady stresu na organismus 

Stres působící na organizmus v něm vyvolává obranné reakce, 

jejichţ dlouhodobé působení má za následek jeho ohroţení, ba i trvalé 

poškození. Tyto poruchy se mohou projevovat duševně, ale i formou 

fyzických chorob. Především produkce hormonů adrenalinu a kortizolu 

má za následek zvýšení srdeční frekvence a krevního tlaku, coţ můţe 

způsobovat různé kardiovaskulární choroby, jako je např. ischemická 

choroba srdeční, nebo aterosklerosa vedoucí mnohdy aţ k infarktu 

myokardu. Dlouhodobé zvýšení glukosy v krvi můţe vést aţ ke vzniku 

diabetes mellitus II. typu. 

Dále můţe dojít ke zhoršení astmatu a jiných plicních problémů, 

nebo ke zhoršení onemocnění zaţívacího traktu (poruchy trávení, 

ţaludeční a dvanáctníkové vředy, dráţdivý tračník aj.). Další problémy 

spojené se stresem jsou různé koţní choroby či vypadávání vlasů. 

 

2.1.2 Mechanismus účinku adaptogenů 

Jako první dochází u stresové reakce k aktivaci systému 

hypotalamus-hypofýza-kůra nadledvin a k adreno-glukagonovému 

efektu. Tím dochází k vyplavení glukokortikoidů a zvýšení glukózy 

v krvi.  
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Adaptogenní účinek v první fázi stresové reakce působí na 

stejném principu jako adreno-glukagon. Tento efekt nastává po podání 

adaptogenu. Mobilizací glykogenu v játrech a jeho štěpením na 

glukózu, se zvýší glykémie a stoupá hladina kyseliny mléčné                

a pyrohroznové ve svalech. Na počátku je také tlumen hypoglykemický 

účinek inzulínu a zvyšuje se hladina kortikoidů v krvi. Po rozvinutí 

stresové reakce je adaptogenní mechanismus opačný, tj. hladina 

glukózy a kortikoidů se sníţí a obsah glykogenu v játrech se zvyšuje. 

Účinky adaptogenu se tedy dají přirovnat k působení inzulínu, jsou 

však mírnější. V periferních tkáních dochází k rychlejšímu průchodu 

glukózy přes buněčné membrány. Působením stresových faktorů se   

β-lipoproteiny krve stávají schopné inhibice metabolismu glukózy, jako 

je tomu u diabetes mellitus. Tomuto ději je moţné pomocí adaptogenu 

do značné míry zabránit.  

Účinek adaptogenů spočívá v tom, ţe zmírňuje poplachovou 

reakci a zvyšují odolnost organismu a to tak, ţe neblokují stresovou 

reakci, ale zlepšují energetický metabolismus tkání, které jsou v zátěţi. 

Adaptogeny brání vyčerpání organismu - zesiluje se kůra 

nadledvin – a tím zabraňují jejich atrofii a udrţují déle funkční systém 

hypotalamus-hypofýza-kůra nadledvin na optimální úrovni, a tak 

zabraňují totálnímu vyčerpání energetických zásob. Schopnost 

adaptogenů účinně zasáhnout závisí také na způsobu podání. Při 

jednorázovém podání dochází  ke stimulačnímu efektu a při 

dlouhodobém podávání k efektu tonickému. 
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2.2 Vybrané rostlinné adaptogeny 

 

2.2.1 Ženšen pravý  

Panax ginseng C. A. MEY. (všehoj léčivý, všehoj ţenšenový) 

(syn P. schinseng NEES) 

Čeleď: Araliaceae (aralkovité) 

 

1) Ţenšen pravý (Panax ginseng) 

[VALÍČEK, ZELENÝ, 2007 s.62] 
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2.2.1.1Historie 

Ţenšen pravý patří mezi nejvýznamnější a nejznámější drogy 

s adaptogennímy účinky. Jedná se o vývojově velmi starý třetihorní 

rostlinný druh.  

První zmínky o jeho uţívání nalezneme u asijských národů jiţ 

před 5000 lety. Český název „ţenšen“ pochází z původního čínského 

rénshén, tj. člověk-kořen, pro svůj tvar, připomínající rozkročenou      

a rozpaţenou postavu. Také se dá přeloţit jako „kořen ţivota“ nebo 

„všelék“ - překlad rodového jména z latinského panax, který pochází 

z řeckého „pan“-vše a „ake“-léčí.  

První kořeny se dostaly z Asie do Evropy okolo roku 1000 n. l. 

díky arabskému cestovateli Ibn Cordiby, který je dovezl do Španělska. 

Známějším se stal kořen ţenšenu po tom, co ho v roce 1294 

z Japonska importoval mořeplavec Marco Polo, a dále v 17. století kdy 

se dostal do Evropy díky holandským kupcům.  

Na Dálném východě je dnes výskyt čím dál tím vzácnější a proto 

je Panax ginseng zapsán v Červené knize ohroţených rostlin. Proto je 

kořen, v minulosti získávaný výhradně sběrem ve volné přírodě, dnes 

pěstován především na plantáţích a v laboratořích pomocí tkáňových 

kultur. 

 

2.2.1.2 Popis  

Ţenšen pravý je vytrvalá rostlina se ţlutošedým vřetenovitým 

kořenem, o průměru 2-3 cm, dlouhým 17-25cm. Kořen je duţnatý, 

silný a svým rozvětvením připomínající lidské tělo. Nadzemní část tvoří 

přímá lodyha 30-70 cm vysoká, ukončená zpravidla 4-5 četnými, 

sloţenými listy s řapíky dlouhými 5-8cm. Květní stopka je zakončena 

okolíkem sloţeným z 5-16 zpravidla oboupohlavních, samosprašných 

květů. Květy jsou asi 2-3mm velké, pětičetné, zelenobílého zbarvení. 
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Plod je zprvu zelená bobule, která se vybarvuje do jasně červené. 

Bobule jsou 10-12mm velké s jedním aţ třemi plochými semeny ţluté 

barvy. Jsou jedovaté. 

 

2.2.1.3 Výskyt 

Ţenšen pravý je rostlinou s velice omezeným výskytem. Je tomu 

tak proto, ţe je citlivý na změny podnebí a pro zdárný růst vyţaduje 

specifická rostlinná společenstva, jako jsou cedrové či jedlové lesy 

s podrostem kapradin a ostřic. Planě roste v oblastech mezi 40-48° s.š. 

a 125-137° v.d., především v provinciích Číny a horských oblastech 

severní Koreje. V Rusku je rozšířen v horských lesích, přímořských 

oblastech a jiţní části Chabarovského kraje.  

 

2.2.1.4 Obsahové látky 

Ginseng radix (kořen ţenšenu) obsahuje triterpenoidní 

saponinové glykosidy, tzv. ginsenosidy (panaxosidy): kyselý 

monodesmosid kyseliny oleanové (Ro), glykosidy 20S-protopanaxadiolu 

(Rb1, Rb2, Rc, Rd), glykosidy 20S-protopanaxatriolu (Re, Pf, Rg1, Rg2). 

Polysacharidy (panaxan A, B, C, D, E, I, J, K, L aj.), dále 

aminokyseliny (tyrosin, leucin, serin, arginin aj.), silice, peptidy, 

flavonoidy, minerální látky (draslík, ţelezo, síra, fosfor, vápník, 

mangan, měď a kobalt), vitamíny (B1, B2, B12, C). 

 

2.2.1.5 Využití 

Tradiční čínská medicína povaţuje ţenšen pravý za stimulant 

energie Jang – tedy za látku povahy teplé, muţské, slunečné. Tradičně 

byl vyuţíván téměř při všech projevech poruch organizmu, především 
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pro zlepšení krevního oběhu, zvýšení celkové odolnosti organizmu a při 

obnově funkce orgánů. 

Moderní medicína potvrdila téměř všechny léčebné účinky 

přisuzované ţenšenu tradičním čínským léčitelstvím. Mnohé další také 

odhalila. Dnes je proto ţenšen uţívám především pro svůj výrazný 

adaptogenní účinek zvyšující odolnost organismu vůči civilizačním 

stresům, a to jak fyzickou, tak duševní. Při preventivní aplikaci           

u zdravých jedinců je uţíván při sníţené vitalitě a celkové tělesné 

vyčerpanosti. Zlepšuje činnost CNS (podpora paměti, bystrosti, 

schopnosti učení). Zlepšuje chuť k jídlu a odstraňuje nespavost. Další 

vyuţití má ţenšen v onkologii díky polysacharidové frakci, která tlumí 

rozvoj metastáz a má silné antibakteriální účinky. U pacientů také 

tlumí bolest a únavu. Bylo také dokázáno, ţe u osob starších 40-ti let 

sniţuje riziko výskytu karcinomů. Dále pozitivně reguluje hladinu 

krevního cukru, krevního tlaku a sérového cholesterolu. Reguluje 

počet bílých a červených krvinek a zároveň je účinný při léčbě anemie, 

jelikoţ stimuluje krvetvorbu. Podporuje činnost jaterních funkcí, má 

hepatoprotektivní účinek a napomáhá předcházet a léčit ţaludeční 

vředy. Hojí deformace a zakalení rohovky. Díky pozitivnímu působení 

na činnost mozku a funkce paměti je vhodným prostředkem při léčbě 

Parkinsonovy a Alzheimerovy choroby. Zvyšuje hladinu testosteronu   

a u obou pohlaví vyrovnává hormonální aktivitu. Je akcelerátorem 

hojení. Má antioxidační účinky, neutralizuje volné radikály. Ţenšen 

také chrání organizmus před toxickými činiteli, jako jsou např. těţké 

kovy a záření, především paprsky gama. 

 

2.2.1.6 Způsob užití 

Doporučená denní dávka je 3-10g sušené drogy. Jedna léčebná 

kúra by neměla překročit délku tří měsíců a mezi jednotlivými kůrami 

se doporučuje jedno měsíční přestávka. Ţenšenové přípravky jsou 

dostupné v následujících formách: porcované čaje, sirupy, léčivé medy, 
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tablety, tinktury, extrakty, práškovaná droga, která se plní do 

ţelatinových kapslí, také kosmetické krémy a masti. Důleţité je řídit se 

informacemi na příbalovém letáku. V domácím prostředí z drogy 

nejlépe získáme odvar. Pouţijeme 1-1,5 g prášku a vaříme jej na 

mírném ohni 30-60 minut. Uţívá se 3x denně.  

 

2.2.1.7 Kontraindikace 

Ţenšen není vhodný pro děti, ţeny, zvláště těhotné, kojící a ţeny 

před menopausou, protoţe vykazuje účinky podobné estrogenu. Také 

není vhodný pro osoby mladší 40 let, osoby s akutním zánětlivým 

onemocněním, pro diabetiky léčené inzulínem (silně sniţuje hladinu 

krevní glykémie stejně jako inzulín – v kombinaci obou látek můţe 

snadno dojít k hypoglykémii), pro pacienty uţívající antikoagulancia, 

nesteroidní protizánětlivé léky, případně kortikoidy (u těchto léčiv 

dochází k vzájemné interakci). Ţenšen se nesmí uţívat při průjmu, 

nevolnosti, bolestech hlavy. Ve vyšších dávkách se nesmí kombinovat 

s čajem, kávou, alkoholem, mléčnými výrobky, ředkví setou                 

a kýchavicí červenou (v těchto kombinacích můţe docházet k vedlejším 

účinkům). U onkologických pacientů není vhodná kombinace s mateří 

kašičkou. 

 

2.2.1.8 Vedlejší účinky 

Při vyšších dávkách můţe způsobovat nespavost, bolesti hlavy, 

podráţděnost, při správném dávkování tyto účinky obvykle po několika 

dnech odezní. Ojediněle můţe docházet k astmatickým záchvatům, 

bušení srdce a sníţení krevního tlaku. Nedoporučuje se krátkodobé 

uţívání ţenšenu, protoţe krátkodobá stimulace způsobuje nevolnost, 

bolest hlavy, bušení srdce a podráţděnost. 
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2.2.1.9 Pěstování 

Ţenšen je rostlina s velmi specifickými poţadavky na klima, 

vlhkost, kvalitu půdy a osvětlení. Z tohoto důvodu je její pěstování 

obtíţným procesem vyţadujícím propracovaný a ověřený postup. Ve 

zkratce je moţné říci, ţe jej lze s úspěchem pěstovat pouze v případě, 

poskytneme li mu podmínky shodné s těmi v přirozeném prostření. To 

znamená teplotu v rozmezí 18-24°C, relativní vlhkost vzduchu 70-80% 

a rozptýlené světlo v intenzitě 10-40% celkové sluneční kapacity 

(přirozeně roste ve stínu stromů, na plantáţích se chrání rohoţemi). 

Vysoké nároky jsou téţ kladeny na půdu, která musí být lehčí, 

propustná se slabě kyselou reakcí a pH 5,2-6,5 s vyšším obsahem 

humusu 6-10%. Důleţité je také monitorovat obsah dusíku v půdě, 

jehoţ přebytek negativně působí na klíčivost semen a růst rostlin. 

Ţenšen je choulostivý na vysychání, ale i přemokření půdy. 

Optimální půdní vlhkost se pohybuje mezi 50-60% půdní kapacity. 

Období vegetace začíná koncem dubna, rostlina kvete v červnu a plodí 

koncem srpna. Vegetační doba v laboratorních podmínkách se 

pohybuje mezi 140-200 dny. V přirozených podmínkách je to cca. 145 

dní. Nadzemní část odumírá na přelomu září a října a kořen je 

připraven k přezimování. Tuhé zimy snáší dobře, naopak mírné a vlhké 

vedou k poškození kořene. Pro získávání suroviny se uţívají 5-10 let 

staré kořeny po ukončení období vegetace. Umyté kořeny se suší při 

teplotách kolem 60°C. V suchu a při omezeném přístupu kyslíku 

vydrţí kořen aţ dva a půl roku při zachování kvality.  
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2.2.2 Eleuterokok ostnitý 

Eleutherococcus senticosum (RURP. ET MAXIM.) MAXIM. 

(syn. Acanthopanax senticosum (RURP. ET MAXIM.) HARMS.) 

Čeleď: Araliaceae (aralkovité) 

 

2) Eleuterokok ostnitý (Eleutherococcus senticosus) 

[VALÍČEK, ZELENÝ, 2007 s.23] 

2.2.2.1 Historie 

Eleuterokok je droga vyuţívaná obyvateli Číny jiţ několik tisíc 

let. Staří Číňané jí doporučovali při bolestech břicha a nedostatku 

energie čchi. Díky hledání náhrady za choulostivý a chráněný Panax 

ginseng (ţenšen pravý) se stal v 50.letech minulého století, zajímavým 
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pro západní svět. Má přibliţně stejné účinky jako ţenšen, ale snáze se 

mnoţí a pěstuje. 

 

2.2.2.2 Popis 

Eleuterokok ostnitý je keř vysoký 1,5-3 m, výjimečně dorůstá   

4-6 m. Kořenový systém je sloţen z tenkých kořenů o průměru         

1,5 mm, celý systém je vodorovně rozvětven, aţ do délky 30 m ve 

svrchní části půdy. Nadzemní část je tvořena asi 20-30 vzpřímenými 

stonky, které se v horní části bohatě větví. Stonky i větve jsou pokryty 

větším počtem dolů zahnutých trnů. Listy jsou sloţené, pětičetné, 

dlouze řapíkaté, mají podlouhlý tvar zakončený špičatým vrcholem      

a okraje jsou dvojitě zubaté. Květy vyrůstají na dlouhých stopkách 

z konců větví, tvoří kulovitá květenství, jsou jednopohlavní                   

i oboupohlavní - samčí jsou světle fialové a samičí ţluté. Semeník je 

pětipouzdrý. Plod je bobule kulovitého či mírně vejčitého tvaru,           

o velikosti 7-10 mm. Bobule jsou černé obsahující ţlutá semena tvaru 

půlměsíce.  

 

2.2.2.3 Výskyt 

Planě roste eleuterokok v Sibiřské tajze v oblastech 52-53° s.š., 

hlavně v jiţní části Chabarovského kraje, v Amurské a Přímořské 

oblasti a na jiţním Sachalinu. Dále se vyskytuje v Koreji, Japonsku     

a severovýchodní Číně. Keře rostou v jehličnatých, ale i ve smíšených 

lesích jako podrosty, v nadmořské výšce 800 m a výše.  

 

2.2.2.4 Obsahové látky 

Hlavní obsahové látky kořenu eleuterokoku (Eleutheroccoci 

radix), ale i nadzemních částí rostliny, jsou ze skupiny glykosidů tzv. 
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eleutherosidy (A, B, B1, C, D, E, F, G, I, K, L, M). Jejich obsah je vyšší 

v nadzemní části 0,6-1,5%, obsah v kořenech činí 0,6-0,9%. Kromě 

těchto látek je ve vyšší míře obsaţen daukosterol (eleutherosid A)        

a β-sitosterol. Významné jsou také obsahy polysacharidů, především 

heteroxylan (polysacharid označovaný AS III 1 B), glukanu 

(polysacharid AS II) a pektinů. Další jsou silice, pryskyřice, flavonoidy, 

saponiny, hořčiny, antokyany a minerální látky jako draslík, fosfor, 

vápník, ţelezo, selen, hořčík, mangan a zinek. 

 

2.2.2.5 Využití 

Eleuterokok se v čínském lidovém léčitelství pouţíval k léčbě 

infekcí, zánětů dýchacích cest a pro dosaţení dlouhověkosti. V dnešní 

době se vyuţívá pro své adaptogenní účinky, které, jak je udáváno, 

jsou dokonce vyšší neţ u ţenšenu. Působí proti stresu různých druhů, 

zvyšuje odolnost organismu vůči nepříznivým vlivům prostředí, zvyšuje 

výkonnost a soustředění. Těchto účinků lze vyuţít i u osob s fyzicky či 

psychicky náročným zaměstnáním. Vyuţívá se při léčbě diabetu, 

působí podobně jako inzulín tj. sniţuje hladinu glukózy v krvi. Dále 

sniţuje hladinu cholesterolu v krvi, působí proti vzniku 

kardiovaskulárních chorob, prokrvuje srdeční sval, zabraňuje vzniku 

aterosklerózy. Stimuluje činnost CNS, zlepšuje zásobení mozku 

kyslíkem a tak sniţuje riziko vzniku náhlé mozkové příhody. Pozitivně 

působí v léčbě psychických chorob, jako jsou neurózy, deprese            

a poruchy spánku. Podporuje činnost štítné ţlázy a funkci pohlavních 

orgánů. Velký význam má i v léčbě rakoviny, zejména nádorů kůţe, 

ţaludku a mléčných ţláz. Brání rozvoji metastáz, stimuluje 

protinádorovou aktivitu bílých krvinek, celkově zlepšuje stav 

onkologických pacientů a zmírňuje následky po ozařování                   

a chemoterapii. Sniţuje toxicitu řady léčiv. Jeho detoxikačních 

vlastností se vyuţívá u chronických otrav olovem u pracovníků 

rudných dolů. Ve formě masti se pouţívá při koţních projevech, jako 

jsou ekzémy, psoriáza a jiná poškození kůţe.  
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2.2.2.6 Způsob užití 

Nejčastější lékovou formou je tinktura, která se uţívá 2-3x denně 

po 10-15ti kapkách. Při dobré snášenlivosti lze uţít aţ 25 kapek. Další 

formou je odvar, který se připravuje pěti minutovým varem z jedné 

lţíce sušených kořenů v 1/2 litru vody. Doporučené denní dávkování 

odvaru je 15-30 ml 3krát denně před jídlem. Při koţních 

onemocněních se připravuje 20% mast ze sušeného, mletého kořene 

nebo z 20 ml tinktury rozmíchané v masťovém základu.  

 

2.2.2.7 Kontraindikace 

Kontraindikací pro uţívání eleuterokoku jsou hypertenzní krize, 

čerstvý infarkt myokardu, srdeční arytmie a horečnaté stavy. 

Nedoporučuje se drogu uţívat na noc, protoţe můţe způsobit 

nespavost. 

 

2.2.2.8 Vedlejší účinky 

Moţné vedlejší účinky jsou ojedinělé. U malého procenta 

pacientů se můţe v důsledku krátkodobé hypoglykémie objevit 

zemdlenost nebo ospalost. V takové případě se pro další indikaci 

doporučuje uţít přípravek na kostce cukru. Zvýšené opatrnosti je třeba 

dbát u hypertoniků. Při dlouhodobém uţívání vznikají svalové křeče, 

proto se doporučuje kúru po 1-2 měsících přerušit na 2-3 týdny. 

 

2.2.2.9 Pěstování 

Eleuterokok je rostlinnou, jejíţ pěstování je o poznání snazší neţ 

u ţenšenu. Nemá totiţ nijak zvláštní nároky na kvalitu půdy, 

náročnější je pouze na světelné podmínky a zálivku. Zimu snáší 
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rostlina bez poškození, je proto moţné pěstovat ji i v našich 

klimatických podmínkách. Mnoţení semeny je obtíţné, neboť semena 

mají nedostatečně vyvinutý zárodek. Základem úspěchu je asi             

4 měsíční stratifikace při +2o C. Alternativou je mnoţení vegetativní 

pomocí četných kořenových výběţků, nebo stonkových řízků za pouţití 

stimulátorů. Eleuterokok nasazuje na květ v průběhu června, plody 

dozrávají na přelomu září a října. Přibliţně v tutéţ dobu je moţné 

sklízet i kořeny, neboť obsahují největší mnoţství účinných látek.  
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2.2.3 Schizandra čínská 

Schizandra chinensis (TURCZ.) BAILL. (klanopraška čínská, magnolka 

čínská) 

(syn. M. Chinensis MAXIM.) 

Čeleď: Schizandraceae (šácholanovité) 

 

3) Schizandra čínská (Schizandra chinensis) 

[VALÍČEK, ZELENÝ, 2007 s.51] 

2.2.3.1 Historie 

První zmínky o schizandře nalezneme jiţ ve 4000 let starém 

spise Shen Nong Ben Cao Jing, kde jsou popsány její účinky proti 

kašli, vyčerpanosti a pro podporu potence. Název je odvozen z řeckých 

slov „schizein“ – oddělit a „andros“ – muţský. To proto, ţe na rostlině 
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se vyskytují odděleně prašníkové i pestíkové květy. Do Evropy byla 

dovezena z Ruska okolo roku 1850 pod původním názvem Magnolia 

Vine nebo Chinese Magnolia Vine. Na Sibiři sušené bobule schizandry 

pouţívali proti únavě a vyčerpání během výprav do tajgy. Nyní se 

pěstuje v mnoha zemích například v Bělorusku, na Ukrajině a v ČR. 

 

2.2.3.2 Popis 

Schizandra je vytrvalá, dřevitá, opadavá liána s pravotočivým 

stonkem. Dorůstá délky 8-15 metrů. Stonek je černohnědý, 10-20mm 

silný, rozvětvený. Je obrostlý výhony různého stáří. Jednoleté mají 

naţloutlou hladkou kůru, zatímco víceleté hrubou tmavohnědou. Listy 

mají delší načervenalé stopky. Jsou střídavé, eliptické, opakvejčité      

a tmavozelené. Květy jsou jednopohlavní, nejčastěji bílé nebo ţluté 

v dlouhých květních osách s průměrem cca. 1,3cm. K opylení dochází 

pomocí hmyzu. Podélně vejčité pupeny jsou 3-5mm dlouhé, vyskytují 

se v uzlině po třech a jsou odkloněny od výhonu. Plodem je 5-7mm 

velká bobule v hroznovitém souplodí čítajícím 5-40 ks. Bobule jsou 

jedno, nebo dvousemenné, nepravidelně okrouhlé.  

 

2.2.3.3 Výskyt 

Planě se vyskytuje v severní Číně, Koreji, Japonsku a Rusku 

v Přímořském a Chabavském kraji a Amurské oblasti. Rostlině 

vyhovují spíše lehké naplavené půdy v okolích potoků a řek. Roste ve 

smíšených a listnatých lesích v nadmořské výšce 200-500 m., 

v západní Číně aţ ve výškách 1300 m. n. m. 
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2.2.3.4 Obsahové látky 

Hlavní účinné látky rostliny jsou fenolické sloučeniny-lignany 

(gomisiny), lignanů a jejich derivátů je známo kolem padesáti. Ty 

nejdůleţitější jsou schisandrol A, schisandrol B, gomisin B, C,            

γ-schisandrin, schisandrin C (wuweizisu C). Terpenoidy: kyselina 

nigranoiová, monoterpeny- borneol, 1-8 cineol a α a β-pinem. Ze 

sesquiterpenů je nejvýznamnější sesquikaren. Čerstvé plody obsahují 

organické kyseliny jako jsou kyselina fumarová, citronová, jablečná, 

askorbová, vinná, malonová a jantarová. Dále sacharidy (D-glukóza, 

D-fruktóza, galaktóza, inositol, manitol), vitamíny (A,E) a minerální 

látky (ţelezo, fosfor, hořčík, selen, chrom, křemík, kobalt, mangan). 

Semena obsahují 30-35% hořkého oleje zlatoţluté barvy sloţeného 

především z kyseliny linolenové a oleinové. Silice jsou obsaţené v kůře 

a semenech. 

 

2.2.3.5 Využití 

Droga je dalším významným adaptogenem. Zvyšuje odolnost 

organismu vůči jakékoli zátěţi, působí proti únavě, úzkosti, stimuluje 

činnost mozku. Má výrazné hepatoprotektivní účinky a likviduje 

zánětlivá onemocnění jater. Antioxidační efekt působí proti volným 

radikálům a tak sniţuje moţné riziko vzniku nádorů. Pozitivní výsledky 

má u pacientů s diabetem a HIV pozitivních pacientů. Schizandra má 

protizánětlivé, antibakteriální a antivirové účinky, zlepšuje ostrost 

vidění u pacientů s krátkozrakostí. Uţívá se při kašli, bronchitidě, 

astmatu, chronickém průjmu, nadměrném pocení a při léčbě 

neplodnosti.  
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2.2.3.6 Způsob užití 

Doporučená denní dávka je 6-15 g suché drogy. Nejčastější 

lékovou formou je tinktura ze semen či plodů v poměru 1:3-5 dílům 

60-70% etanolu. Roztok se po 1-2 měsících přefiltruje. Uţívá se 20-30 

kapek 2-3x denně po dobu 20-30 dnů. Odvar ze suchých drcených 

plodů se připravuje z 10 g drogy a 200 ml vody, vaří se 20 minut. 

Odvar se uţívá 2x denně jednu lţíci. Dalšími moţnostmi jsou přírodní 

šťáva, kompot nebo čaj připravovaný ze sušených bobulí, výhonků či 

listů. V srpnu se sbírají listy a mladé výhonky, které se suší na 

suchém, teplém a zastíněném místě.  

 

2.2.3.7 Kontraindikace 

Schizandra je kontraindikována při spalničkách, epilepsii, 

ţaludečních a dvanáctníkových vředech, při počátečním stadiu kašle, 

nachlazení a v těhotenství. Dále u zvýšení nitrolebního tlaku a při 

hypertenzi se sklonem ke kolísání arteriálního tlaku. 

 

2.2.3.8 Vedlejší účinky 

Vyskytovat se mohou jen při pravidelné konzumaci velkého 

mnoţství plodů, proto se doporučuje po dvouměsíčním uţívání kúru 

přerušit. 

 

2.2.3.9 Pěstování 

Podmínky pro pěstování vyplývají z přirozených potřeb rostliny. 

Specifické poţadavky klade schizandra především na kvalitu půdy, 

která musí být bohatá na ţiviny, propustná a lehčí. Rostlina špatně 

snáší jak sucho, tak zamokření. Pro správný vývoj plodů je nezbytný 
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dostatek světla. Je ovšem nutné chránit kořeny před přehřátím (např. 

dlaţdicí). Optimální je vyšší vzdušná vlhkost. Zimu snáší bez problémů 

aţ do teplot kolem -40°C. Pro zdárný růst je nutná opora, jinak vzniká 

nízký neplodný keř. Na květ rostlina nasazuje v průběhu května. 

Nejprve se otevírají květy samčí, samičí pak s cca. třídenním 

zpoţděním. Souplodí dozrává během září a na rostlině zůstává i po 

opadání listů. Rostliny mnoţené vegetativně plodí nejdříve po čtyřech 

letech. Sklízí se bobule ihned po dozrání, nikdy ne přezrálé.  
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2.2.4 Leuzea saflorová 

Rhaponticum carthomoidedes (WIILD.) ILJIN (maralí kořen) 

(syn. Leuzea carthomoides DC.)  

Čeleď: Asteraceae (hvězdnicovité) 

 

4) Leuzea saflorová (Leuzea carthamoides) 

[VALÍČEK, ZELENÝ, 2007 s. 37] 

2.2.4.1 Historie 

Historie, vyuţití tohoto druhu se datuje od dob prvních ruských 

osadníků, kteří vypozorovali, ţe jeleni maralové vyrývají kořeny ze 

země a poţírají je. Tataři pouţívali kořen coby afrodiziakum, Altajci ho 

pouţívali pro léčbu většiny nemocí. Za II. světové války se z rostliny 

vyráběly přípravky urychlující hojení ran, zmírňující stres a obnovující 

kondici vojáků. Anabolické účinky byly vyuţívány také v sovětském 
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vesmírném programu. Od roku 1995 se výtaţky z leuzei staly 

oficiálním potravinovým doplňkem ruského olympijského týmu. 

 

2.2.4.2 Popis 

Leuzea je vytrvalá rostlina připomínající bodlák, dorůstá do 

výšky 0,5-2 m. Dřevnaté kořeny se větví v krátké horizontální výběţky. 

Kořeny i oddenek mají typickou vůni. Tvoří několik přímých lodyh, 

které jsou mělce rýhované a slabě chlupaté. Na rostlině rozeznáváme 

dva typy listů. Spodní, starší, jsou zpeřeně dělené, řapíkaté. Horní listy 

jsou peřeno-laločné přisedlé. Na lodyze jsou umístěny střídavě. 

Květenství je sloţené v úbor o průměru 4-6 cm. Ten se skládá 

z fialových oboupohlavních trubkovitých kvítků uloţených v lůţku. 

Necelý centimetr dlouhá semena jsou ţebernatá, opatřená jemným 

chmýřím. 

 

2.2.4.3 Výskyt 

Leuzea roste především na alpinských a subalpinských loukách 

hor jiţní Sibiře v Altaji a na západním a východním Sajanu. Dále         

v lesích Kazachstánu, severního Mongolska aţ k Bajkalu, kde roste 

v nadmořské výšce 1200-2000 m. Na lučních porostech a lesních 

pasekách můţe vytvářet aţ monokultury.  

 

2.2.4.4 Obsahové látky 

Hlavními účinnými látkami kořene jsou ekdysteron                    

a inokosteron, coţ jsou ekdysteroidy, které mají anabolický efekt. 

Dalšími obsahovými látkami jsou flavonoidy (např. kampferol, 

patuletin, izohamnetin-glykosid), dále tanin, inulin, kumariny, 

pryskyřice, mastné kyseliny, glykosidy, malé mnoţství alkaloidů, 
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vitamíny (vit. A, vit. C), organické kyseliny, minerální látky (zvláště 

fosfor), triterpeny a lignany. Ty mají stejně jako je to u flavonoidů silné 

antioxidační účinky. 

 

2.2.4.5 Využití 

Extrakty z kořenů mají prokazatelné adaptogenní účinky. Působí 

proti únavě a zvyšují psychickou i fyzickou odolnost organismu vůči 

stresu. Působí jako antidepresivum, imunostimulant a dále proti 

bolestem hlavy. Podporují trávení. Droga urychluje rekonvalescenci po 

chirurgických zákrocích, těţkých porodech a při různých 

onemocněních. Pozitivně působí i při léčbě rakoviny, kdy sniţuje 

negativní účinky chemoterapie a ozařování. Leuzea mírně zvyšuje 

krevní tlak. Výzkumy ale ukázaly i opačné účinky, protoţe rozšiřuje 

periferní cévy a podporuje krevní oběh. Také podporuje tvorbu 

mateřského mléka. Výzkumy také prokázaly, ţe její uţití má význam     

i při podání hospodářským zvířatům, kdy zvyšuje jejich uţitkovost       

a celkovou odolnost. 

 

2.2.4.6 Způsob užití 

Nejčastěji se droga uţívá ve formě nálevu či tinktury. Na 

přípravu nálevu se pouţijí tři lţíce nasekaných kořenů. Ty se přelijí 1l 

vařící vody a nechají se tři hodiny stát. Uţívá se 1-2 lţíce 2-3x denně 

před jídlem. Tinktura se připravuje z 50 g nařezaných suchých kořenů 

a 500ml 60% etanolu, kterým se přelijí a ponechají 2-3 týdny stát. 

Ţlutá aţ ţlutohnědá tinktura se uţívá v objemu 20-30 kapek 2x denně, 

po dobu 3-4 týdnů. Další moţností je čaj z nadzemní části leuzei.  
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2.2.4.7 Kontraindikace 

Toxicita extraktů z kořenu leuzei je velmi nízká. Nebezpečí můţe 

hrozit pouze při extrémně vysokém dávkování. Není vhodná pro 

pacienty se srdečními chorobami, vysokým krevním tlakem                 

a horečnatými stavy. 

 

2.2.4.8 Vedlejší účinky 

Při překročení doporučeného dávkování u některých pacientů 

nastává zvýšená excitace CNS s následnou somnolencí. 

 

2.2.4.9 Pěstování 

Leuzea je nenáročná na pěstování, takţe dobře roste i v naších 

klimatických podmínkách. Je citlivá na dostatek světla a na kvalitu 

půdy. Ta by měla být bohatá na ţiviny, lehčí a dobře propustná. 

Pěstuje se přímím výsevem nebo vegetativně pomocí předpěstovaných 

rostlin. Rostlina prvním rokem vytváří pouze přízemní růţici, kvete 

druhým rokem a to v květnu, kdy je nejvhodnější i sběr listů. Semena 

dozrávají během září, jedno květenství vyprodukuje 150-200 semen. Ve 

třetím roce je moţný sběr kořenů. Nejlepší pro sběr je konec srpna, 

kdy je v kořenech nejvyšší koncentrace účinných látek. Kořeny se 

očistí, rozřeţou na menší kusy a suší se při teplotě 50°C. Při dobrém 

pěstování a přezimování lze leuzeu vyuţívat šest i více let. 

 

 

 

 



 36 

2.2.5 Rakytník řešetlákový 

Hippophae rhamnoides L. 

Čeleď: Eleagnaceae (hlošinovité) 

 

5) Rakytník řešetlákový (Hippophae rhamnoides) 

[VALÍČEK, ZELENÝ, 2007 s. 122] 

2.2.5.1 Historie 

Své latinské jméno získal rakytník spojením slova „hippos“-kůň 

a „phaes“-lesk, a to protoţe ho vojáci za vlády Alexandra 

Makedonského podávali sobě i svým koním pro obnovení sil a koně po 

něm měli zdravou lesklou srst. Rakytník pouţívali nejen ve starém 

Řecku a Římě, ale také v tibetské, mongolské a indické medicíně. 

V dnešní době se stává rakytník oblíbenou drogou díky širokému 

spektru vyuţití a obsahu řady prospěšných látek.  
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2.2.5.2 Popis 

Rakytník řešetlákový je bohatě rozvětvený keř s trnitými větvemi. 

Jeho výška se pohybuje mezi 1,5-6m, někdy dorůstá i 10m. Kořenový 

systém je povrchový do hloubky maximálně 60 cm. Na kořenech jsou 

hlízky obsahující bakterie, které poutají vzdušný dusík. Listy z větví 

vyrůstají střídavě, jsou kopinaté na vrchu lesklé temně zelené, ze 

spodu stříbřité. Rostlina je dvoudomá. Samčí rostliny mají pupeny 

zhruba 2x větší neţ samičí. Květy jsou malé jednopohlavní, samičí 

naţloutlé, pokryté šupinami a samčí jsou stříbřitě hnědé, pokryté 

hnědými někdy býlími šupinami. Plodem je peckovice kulovitého nebo 

vejcovitého tvaru, ţluté, oranţové i červené barvy. Semeno má stejný 

tvar jako plod a barvu temně hnědou. 

 

2.2.5.3 Výskyt 

Oblast přirozeného výskytu rakytníku je velice široká. Zahrnuje 

většinu přímořských oblastí Evropy od Norska, přes Polsko, Německo, 

Francii aţ po Itálii. Ve vnitrozemí se vyskytuje při březích řek 

s charakteristickým sloţením půdy. Hojně rozšířen je i v Asii. Na Sibiři 

roste ve velkých plochách. Dále se vyskytuje v Mongolsku, Turecku       

i Číně. 

 

2.2.5.4 Obsahové látky 

Plod rakytníku je bohatý na celou řadu bioaktivních látek. 

Obsahuje mnoho vitamínů, především vitamín C. Jeho obsah ve 100 g 

plodů se pohybuje od 40-1300 mg. Dále provitamín A (= β – karoten) 

(0,9-40 mg), vitamín B1 (0,016-0,085 mg), vitamín B2 (0,030-0,056 

mg), vitamín B6 (0,05-0,79 mg), vitamín E (8,0-18,0 mg), vitamín K1 

(0,9-1,5 mg), vitamín F (2000-3000 mg). Plody také obsahují flavonoidy 

(rutin), sacharidy (glukóza, fruktóza, sacharóza), organické kyseliny 
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(především kyselina vinná, jablečná, jantarová, šťavelová), betain, 

kumariny a cennou látku hippophein ze které vzniká biogenní amin 

serotonin. Ten má silné protinádorové účinky. „V CNS reguluje mnohé 

funkce organizmu, jako jsou např. vnímání bolesti, spánek nebo 

sexuální chování. Na periferii pak navozuje pocity bolesti nebo např. 

zvracení.“ 7 [MARTÍNKOVÁ, 2007, s.224]5 Duţnina plodů obsahuje olej 

(4-13%) s vysokým obsahem řady nenasycených mastných kyselin, 

také provitamín A, vitamín E, vitamín K, cholin a betain. V plodech se 

nachází řada minerálů (ţelezo, draslík, vápník, mangan) a řada 

mikroelementů (síra, bor, hliník, měď, molybden, nikl, titan aj.). Dále 

pektin, třísloviny a aminokyseliny. Listy obsahují vitamín C, třísloviny, 

flavonoidy, kumariny a vysoký obsah lykopenu. V semenech je 

přítomen provitamín A, vitamín E, třísloviny a β-sitosterin, který je 

významný v prevenci a léčbě aterosklerózy. Dále tvoří aţ 13% oleje, 

který obsahuje vitamin F, který je směsí rostlinných omega 3 a 6 

mastných kyselin a má výrazné antioxidační účinky. 

 

2.2.5.5 Využití 

Z rostliny se dají vyuţít všechny její části, kořen, kůra, listy, 

květy, plody, semena i dřevo. Nejvýznamnější a nejpouţívanější jsou 

však plody. Pouţívají se pro jejich tonizující účinky při celkovém 

oslabení organismu. Chrání organismus před působením civilizačního 

stresu a posílení imunity. Droga má široké spektrum účinků. Uţívá se 

při nádorových onemocněních, v rekonvalescenci po radioterapii         

a chemoterapii. Byla prokázána její protinádorová aktivita. Čaj z listů 

se uţívá jako prevence vzniku rakoviny prostaty i ţaludku. Listy 

obsahují vápník a hořčík, který 

 

                                                 
7
 MARTÍNKOVÁ, J. a kol. Farmakologie pro studenty. 1.vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2007. 380 s. ISBN 

978-80-247-1356-4. 
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„má schopnost snižovat vysoké hodnoty krevního tuku                  

a normalizovat zvýšenou krevní srážlivost, která je častou příčinou 

trombóz a embolií. Omezuje škodlivý účinek stresu na kardiovaskulární 

systém, aktivuje četné enzymy.“ 586 [VALÍČEK, 2007, s. 197] 

Sniţuje také riziko vzniku aterosklerózy, při její léčbě se uţívá 

olej a to 15 g 3x denně po dobu 1 měsíce. Dále se droga uţívá při 

revmatismu, ekzémech a ostatních koţních chorobách. Dále jako 

profylaxe při chřipce a nachlazení. Rakytníkový olej má regenerační    

a baktericidní účinky, pouţívá se při léčbě ţaludečních vředů. Ničí 

bakterii Helicobacter pylori, původce tohoto onemocnění a regeneruje 

ţaludeční sliznici. K léčbě se doporučuje 1 čajová lţička 3x denně 

nalačno. Dále normalizuje krevní tlak, podporuje růst tkání a vlasů, 

hojí rány a jiné koţní defekty. Léčí popáleniny, omrzliny, bércové 

vředy, nemoci tlustého střeva, konečníku a vnitřní hemoroidy (ve 

formě čípků). Uţití rakytníku je vhodné také při výskytu akné, 

lupénky, ekzémů aj.. Pouţívá se i v oftalmologii při poškození rohovky 

a zánětu spojivek. Má antioxidační vlastnosti a pouţívá se jako 

prevence karcinomu. Zmírňuje bolest. 

 

2.2.5.6 Způsob užití 

Plod rakytníku lze uţívat v hojném mnoţství podob a přípravků. 

Jsou to například nálevy, šťávy, marmelády , bonbony, vína atd.. Plody 

se dají sušit či zamrazit. Nejčastějšími formami jsou rakytníkový olej, 

mast a čaj. Rakytníkový olej je průmyslově získáván nejčastěji ze 

sušené hmoty rozdrcených semen a slupek kapalněným oxidem 

uhličitým za vysokého tlaku. Lze ho získat i v domácích podmínkách    

a to tak, ţe se rozdrcené slupky se semeny smíchají se stejným dílem 

slunečnicového oleje. Směs se ve skleněné nádobě za pokojové teploty 

po dobu 5 dní ponechá na tmavém místě, kaţdý den se míchá. Při 

                                                 
8 
Prof. Ing. VALÍČEK, P. DrSc., Doc. RNDr. ZELENÝ, V. Csc. Rostliny pro zdravý život. 1.vyd. Praha : JB 

START, 2007. 229 s. ISBN 978-80-86231-40-2. 
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filtrování přes husté plátno se výlisky přelijí novým dílem oleje            

a macerace se můţe opakovat i třikrát. Nakonec se všechny díly 

smíchají. Olej se pouţívá při léčbě bércových vředů, popáleninách        

a jiných koţních onemocněních. U rakoviny se uţívá 1 polévková lţíce 

2x denně po dobu léčby a ještě 2-3 týdny po jejím ukončení. Při 

ozařování se exponované místo potírá olejem. Při karcinomu děloţního 

čípku se na noc zavádí vaginální tampon nasycený olejem na 12-14 

hodin po dobu 10-15 dnů. Rakytníková tinktura se připravuje z 1 dílu 

práškované drogy a 3 dílů 40% etanolu. Směs se ponechá stát 2-3 

týdny. Dávkuje se 15-20 kapek 1-3x denně. Extrakt se uchovává ve 

tmavé lahvi a je vhodný také do koupelí, k obkladům a masáţím.  

 

2.2.5.7 Kontraindikace 

Rakytníkový olej je kontraindikován při cholelitiáze a při 

zánětlivých procesech ve ţlučníku, játrech a slinivce břišní.  

 

2.2.5.8 Vedlejší účinky 

Vedlejší účinky nejsou patrny ani při dlouhodobém uţívání.  

 

2.2.5.9 Pěstování  

I kdyţ je výskyt rakytníku ve volné přírodě hojný, je pro své 

vlastnosti také uměle pěstován. V našich zeměpisných šířkách je ho 

moţno pěstovat téměř všude s výjimkou horských oblastí. Vyţaduje 

lehké, vzdušné půdy bohaté na ţiviny. Je náročný na dostatek vody ale 

nesnáší půdu přemokřenou a těţkou. Náročný je také na světlo. 

Rozmnoţování je moţné jak generativní, tak vegetativní. Výsadba se 

prování ve skupinách vţdy po jedné rostlině samčí a 3-5 samičích. 
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Cca. 2 roky po výsadbě se provádí formovací řez koruny. Plody se sklízí 

ještě tvrdé, v počátcích zralosti.  

 

 

2.3 Rostliny používané k  záměrnému falšování 

preparátů s adaptogenním účinkem 

 

Některé rostliny bývají pro své vlastnosti, jak chemické, 

fyzikální, tak i ekonomické, záměrně pouţívány do průmyslově 

vyráběných preparátů jako náhraţky za rostliny s adaptogenním 

účinkem. Mezi tyto rostliny patří např. petrţel obecná kadeřavá. 

Vzhledem k tomu, ţe je tato rostlina vyuţita k praktickému pokusu 

v rámci této práce, povaţuji za nezbytné se s ní teoreticky seznámit. 
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2.3.1 Petržel kadeřavá 

Petroselinum crispum  

 

Čeleď: Apiaceae (miříkovité) 

 

6) Petrţel kadeřavá (Petroselinum crispum) 

[KORBELÁŘ, 1981 s.331] 

 

2.3.1.1 Historie 

Zmínky o pouţívání petrţele nejen v kuchyni, ale i jako 

léčebného prostředku datujeme jiţ do doby cca 50.let př.n.l., kdy ji 

popisuje římský lékař Dioskurides a nazývá ji Petroselinon. Karel 

Veliký nechal pěstování petrţele úředně přikázat, a to jak na půdě 

církevní, tak i světské. Zmínky o účincích petrţele nalezneme i ve 

spisech středověké abatyše Hildegardy. Od XVI století je petrţel 

všeobecně pěstovanou a pouţívanou zeleninou.    
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2.3.1.2 Popis 

Petrţel obecná je dvouletá rostlina dorůstající výšky aţ 1OOcm. 

Prvním rokem je v nadzemní části patrná pouze přízemní růţice listů. 

Ty jsou řapíkaté s trojhrannou čepelí aţ třikrát zpeřené s bílou 

špičkou. Druhým rokem vyrůstá přímá, jemně rýhovaná, zaoblená 

lodyha větvená v horní části směrem k vrcholu. Větvení je vstřícné, aţ 

přeslenité. Lodyţní listy nasedají na lemovanou pochvou k lodyze. 

Tvoří 3-5 sečné čepele. Květenstvím je okolík sloţený z aţ 20ti 

stopkatých okolíčků. Květy jsou obojaké, paprsčité, pětičlenné. 

Korunní květy drobné, ţluté aţ načervenalé. Plodem je vejcovitá 

dvounaţka. Kořen je svislý, tence řepovitý, kořenového aroma.  

 

 

2.3.1.3 Výskyt 

 

Stanovení původního areálu výskytu petrţele je  vzhledem 

k jejímu dávnému pěstování, snadné kultivaci i zplaňování obtíţné. 

Obecně se jako původní teritorium předpokládá JV Evropa aţ Z Asie. 

Odtud se postupem času prostřednictvím člověka, ale i samovolně, 

rozšířila na jiţ všechny světadíly. Dnes je její pěstování běţné po celém 

světě. 

 

 

2.3.1.4 Obsahové látky 

 

Petroselinum obsahuje celou řadu účinných látek. V celé rostlině 

se vyskytuje silice s hlavní sloţkou apiolem. Dalšími obsahovými 

látkami silice jsou terpeny - pinen, felandren, fenylpropan, myristicin, 

dále flavonoidy i sacharidy. Petrţel je zároveň zdrojem vitamínů B, C, E 

a provitamínu A. Obsahuje draslík, sodík, fosfor, ţelezo a hořčík. Listy 

jsou bohaté na kyselinu listovou. Kořen je bohatý na glykosidy 

flavonoidů apigeninu a luteolinu.  
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2.3.1.5 Využití 

 

Droga se pro své široké spektrum léčebných účinků vyuţívá jiţ 

více neţ dva tisíce let. Tradičně se podává při zánětech močových cest, 

při poruchách a nepravidelnostech menstruačního cyklu a při nízkém 

vylučování moči. Uvolňuje střevní plyny a likviduje střevní parazity. 

Koriguje trávení. Působí protikřečově. Napomáhá odkašlávání. 

Prokrvuje jak končetiny, tak pohlavní orgány, uţívá se i jako mírné 

afrodiziakum. Má hojivé účinky. 

 

 

2.3.1.6 Způsob užití 

 

Uţívá se nejčastěji ve formě nálevu připraveného ze sušených 

semen, nebo kořene. Semenný nálev je silnější a bohatší na obsahové 

látky. Dávkuje se cca 1g semen na šálek vroucí vody. Je součástí 

diuretických čajových směsí. Šťáva z čerstvé nati odpuzuje hmyz a hojí 

drobná poranění pokoţky. Odvar z nati se uţívá pro zvýšení lesku 

vlasů jako vlasové tonikum. K vyuţití účinných látek dochází téţ 

šetrnou kuchyňskou úpravou.  

 

 

2.3.1.7 Kontraindikace 

 

Běţně přijímané dávky pouţívané při kuchyňské úpravě 

kontraindikaci nemají. Zvýšené dávky formou uţívání se nedoporučují 

v těhotenství, při kojení a zánětech ledvin, protoţe při jejich uţití 

„dochází k překrvení pánevní oblasti spojené s kontrakcemi dělohy 

(abortivum)“ 69  [POTUŢÁK, 2006, s.87]7, čehoţ bylo dříve uţíváno 

v andělíčkářství. 

 

 

                                                 
9 
PharmDr. POTUŽÁK M. Přednášky z farmakognosie. Praha, 2006. 219 s. 
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2.3.1.8 Vedlejší účinky 

 

Mezi vedlejší činky při nadměrném uţívání petrţele patří 

především pokles počtu krevních destiček, poškození jater, celkové 

svědění a anémie. Můţe způsobovat záněty ledvin. Po styku 

s pokoţkou jsou zasaţená místa citlivá ne světelnou expozici. Můţe 

způsobovat poruchy pigmentace.  

 

 

2.3.1.9 Pěstování 

 

Pěstování petrţele rozeznáváme dvojího druhu, podle toho, 

pěstujeme-li petrţel na kořen, nebo na nať. Výsev se provádí v říjnu aţ 

listopadu, pozdní kultivary vyséváme brzy z jara. Vyséváme řídce do 

řádků vzdálených 25-30cm. Během 1-2 měsíců klíčí. Půdu vyţaduje 

lehčí ani suchou, ani příliš mokrou. Upřednostňuje častou mírnou 

zálivku. Sklizeň se provádí na podzim. Nesmí přejit mrazem. 
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2.4 Analytické metody užité v praktické části  

 

V praktické části této práce je vyuţito analytické metody  zvané 

tenkovrstvá chromatografie. Vzhledem k tomu, ţe zdárné provedení 

této analýzy vyţaduje nezbytný teoretický základ, je tento popsán 

v následující kapitole. 

 

2.4.1 Chromatografie 

 

Chromatografie je fyzikálně-chemická separační metoda 

analytické chemie slouţící ke kvalitativnímu i kvantitativnímu 

stanovený analytu ve vzorku. Separace analytů ze vzorku je zaloţena 

na jejich různé pohyblivosti (distribuci) v systému dvou fází způsobené 

jejich odlišnými fyzikálně-chemickými vlastnostmi. Různé látky mají 

totiţ různé adsorpční vlastnosti, náboje, velikost molekul, nebo 

rozdělovací koeficienty a rozpustnosti, coţ lze vyuţít k jejich vzájemné 

separaci. 

První je fáze stacionární, nepohyblivá, která přitahuje molekuly 

analytu na základě odlišných fyzikálních a/nebo chemických 

vlastností. Z pravidla jde o pevnou látku, můţe jí být ale i kapalina 

chemicky kotvená na pevném podkladu. 

Druhá fáze se nazývá mobilní, pohyblivá. Jde o kapalinu nebo 

plyn. Ta se pohybuje přes stacionární fázi a zajišťuje přísun a pohyb 

analytu. Za pouţití vhodného typu chromatografie je moţné analyzovat 

širokou škálu organických i anorganických látek. 
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Chromatografii je moţné dělit podle různých kritérií: 

 

- podle skupenství mobilní fáze 

 plynová 

 kapalinová 

 

- podle uspořádání systému 

 sloupcová 

 plošná 

 

- podle separačního principu 

 iontová 

 adsorpční 

 gelová 

 rozdělovací 

 

 

Chromatografických metod je přirozeně mnohem více a i způsoby 

jejich dělení a popis se můţou lišit. 

 

2.4.1.1 Tenkovrstvá chromatografie 

     [Thin layer chromatography (TLC) ] 

 

Metodou pouţitou k analýze v rámci této práce je tenkovrstvá 

chromatografie. Podle uspořádání patří mezi plošné typy 

chromatografie. 

Stacionární fází je v tomto případě silikagel nanesený v tenké 

vrstvě na skleněné chromatografické desce. Mobilní fází je 

rozpouštědlo nebo  jejich směs připravená mísením přesných objemů. 

Roztok analyzované látky se nanáší na čáru Startu označeném tuţkou 

asi 2 cm od dolního okraje chromatografické desky v mnoţství 

několika mikrolitů (µl), ve formě kruhové skvrny nebo čárky. Souběţně 

se na oddělených drahách nanesou i roztoky srovnávacích látek. Před 
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zahájením vyvíjení se rozpouštědlo odstraní např. fénem. Mobilní fáze 

se vlije do skleněné průhledné chromatografické vany, opatřené víkem. 

Deska se vzorkem se ponoří ihned do mobilní fáze (nesycená komora 

poskytuje ostřejší dělení) tak, aby hladina mobilní fáze dosahovala 

nejvýše 0,5 cm pod linií Startu  (mobilní fáze musí ke vzorku 

vyvzlínat). Vana se přikryje víkem a sleduje se průběh vzlínání mobilní 

fáze. Kdyţ Čelo mobilní fáze dosáhne k hornímu okraji desky, vyjme se 

deska z vany, fénem se odstraní zbytky mobilní fáze (rozpouštědel). 

Detekce se provede buď nedestrukčně, tj. pomocí UV lampy 254 nebo 

366 nm, nebo se postříká detekčním činidlem a zahřeje na cca 1050C. 

Výsledkem je chromatogram s oddělenými skvrnami typickými svojí 

barvou a vzdáleností od Startu. Hodnocení se provede porovnáním se 

skvrnami v drahách srovnávacích látek, jejich barvou a polohou. 

 

 

7) schéma TLC 

[vlastní] 
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3 Praktická část 

 

 

Cílem praktické části této práce, dle jejího zadání, je: 

 

pomocí chromatografie na tenkých vrstvách porovnat výskyt 

ginsenosidů v droze Ginseng radix se vzorovými chromatogramy          

a  navrhnout moţnost odlišení od drogy Petroselini radix, která bývá 

zneuţívána k záměrnému falšování 

 

Tento záměr vyţaduje provedení analýzy vzorku běţně dostupné 

formy ţenšenového kořene pomocí metody tenkovrstvé chromatografie 

(TLC) a porovnání výsledného chromatogramu se vzorovým 

chromatogramem drogy Ginseng radix. Dále provedení analýzy drogy 

Petroselini radix pomocí stejné metody a výsledky vyhodnotit. Na 

základě tohoto pokusu pak určit, zda je moţno touto metodou úspěšně 

určit obsah té či oné drogy v preparátu.  Pro názornost je praktická 

část dále obohacena o analýzu (TLC) průmyslově vyráběného 

preparátu obsahujícího drogu Ginseng radix.  

 

 

3.1 Experiment 

– chromatografické stanovení a následné porovnání obsahových 

látek v drogách Ginseng Radix, Petroselini Radix a průmyslově 

vyráběném preparátu Manchurian Ginseng  

 

 

3.1.1 Cíle experimentu 

 

- z primárních surovin získat preparáty vhodné pro analytické 

stanovení metodou tenkovrstvé chromatografie (TLC) 

- provedení tenkovrstvé chromatografie (TLC) u získaných vzorků 

- porovnat získané chromatogramy a vyhodnotit dle zadání práce 
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3.1.2 Použité látky, sloučeniny a přípravky 

 

Radix ginseng fa Natura (kořen celý), Petroselini radix fa Natura 

(kořen celý), Manchurian Ginseng 250mg fa Nature´s Bounty (HVLP), 

ethanol (70%), chloroform, ether, octan ethylnatý, kyselina mravenčí, 

čištěná voda, vanilin, kyselina sírová (96%). 

 

 

3.1.3 Použité pomůcky 

 

Domácí mixér, fén, digestoř, el. vařič, nádobka s rozprašovačem, 

nůţky, nůţ, kádinka 250ml, kádinka 150ml, kádinka 50ml, 

laboratorní lţičky, laboratorní váhy, míchací tyčinky, filtrační nálevka, 

odpařovací misky, buničina (vata), filtrační papír, Erlenmeyerova 

baňka úzkohrdlá se zábrusem, zpětný chladič – sestava, odměrný 

válec 20ml, vodní lázeň – sestava, skleněná chromatografická deska 

(silikagel), skleněné kapiláry, skleněná chromatografická vana 

s krycím sklem, obyčejná tuţka, ochranné pomůcky     

 

 

3.1.4 Část 1 – získání tekutých extraktů vhodných 

k TLC 

 

Add1 – Ginseng radix (ţenšenový kořen) 

 

- pomocí mixéru byly upráškovány úlomky kořene do vzniku jemného 

prášku 

- na laboratorních vahách byl odváţen 1g vzniklého prášku 

- tento byl smíchán s 10ml methanolu (70%) roztok byl homogenizován 

- vzniklý roztok byl 15min vařen se zpětným chladičem 

- převařený roztok se ponechal vychladnout 

- vychlazený roztok byl filtrován pomocí filtrační nálevky přes smotek 

buničiny (vata) 

- filtrát byl zředěn methanolem (70%) na celkový objem 10ml 
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- vzniklý roztok byl pouţit pro stanovení metodou TLC 

 

Add2 – Petroselini radix (petrţel kořenová) 

 

- pomocí mixéru byly upráškovány kostky kořene do vzniku jemného 

prášku 

- na laboratorních vahách byl odváţen 3g vzniklého prášku 

- tyto byly po dobu 10ti min. protřepávány v chloroformu (10ml) 

- vzniklý roztok byl filtrován pomocí filtrační nálevky přes filtrační 

papír 

- filtrát byl na vodní lázni (v digestoři) pozvolna odpařen na cca 2ml 

- vzniklý roztok byl pouţit pro stanovení metodou TLC 

 

Add3 – Manchurian ginseng 250mg (HVLP) 

   Extrakt ţenšenu v měkkých ţelatinových tobolkách 

 

- tři ţelatinové tobolky byly rozříznuty noţem a obsah byl vytlačen do 

zkumavky 

- tento byl zředěn etherem v objemové poměru 1:1 

- roztok byl 1min intenzivně protřepáván kvůli odstranění olejových 

sloţek z preparátu 

- výsledný roztok byl filtrován pomocí filtrační nálevky přes filtrační 

papír 

- filtrační papír byl sušen v digestoři k odstranění etheru 

- vzniklý suchý podíl byl odstraněn z filtračního papíru 

- na laboratorních vahách byl odváţen 0,5g vzniklého prášku 

- tento byl smíchán s 5ml methanolu (70%) roztok byl homogenizován 

- vzniklý roztok byl 15min vařen se zpětným chladičem 

- převařený roztok se ponechal vychladnout 

- vychlazený roztok byl filtrován pomocí filtrační nálevky přes smotek 

buničiny (vata) 

- filtrát byl zředěn methanolem (70%) na celkový objem 5ml 

- vzniklý roztok byl pouţit pro stanovení metodou TLC 
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3.1.4.1 Závěr části 1 

 

Pomocí výše popsaných postupů byly připraveny tři vzorky 

vhodné pro stanovení metodou tenkovrstvé chromatografie TLC. 

Všechny vzorky byly řádně označeny a uloţeny k dalšímu zpracování. 

 

 

3.1.5 Část 2 – provedení tenkovrstvé chromatografie 

TLC 

 

Stacionární fáze – skleněná deska s vrstvou silikagelu 

 

Mobilní váze – roztok – octan ethylnatý : kyselina mravenčí : voda  

čištěná (v poměru 15 : 5 : 5) 

 

- chromatografická deska byla pomocí obyčejné tuţky připravena pro 

stanovení tří vzorků 

 2cm od dolního okraje byla narýsována čára START 

 1cm od horního okraje byla narýsována čára ČELO 

 pod spodní čáru byla čitelně označena teritoria nanášení 

jednotlivých roztoků 

 

- na připravenou desku byly do předem označených teritorií kapilárou 

naneseny odpovídající roztoky (připraveny v části 1) vţdy v horizontální 

čárách cca 8mm dlouhých 

- po zaschnutí byl proces nanášení opakován (celkem 3x) pro dosaţení 

větší koncentrace analyzovaných látek. 

- po nanesení všech vrstev se deska (rozpouštědla) nechala důkladně 

vyschnout 

- na rovnou podloţku byla připravena chromatografický vana do které 

byly postupně vlity octan ethylnatý : kyselina mravenčí : voda čištěná 

v poměru 15 : 5 : 5 

- roztok byl promíchán 
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- na okraje chromatografické vany byla nanesena vazelína pro budoucí 

dokonalé utěsnění 

- deska se vzorky byla vloţena do středu chromatografické vany 

s roztokem tak, aby se ani čára START, ani nanesené vzorky 

nedotýkaly hladiny roztoku ve vaně 

- chromatografická vana s okraji potřenými vazelínou byla přiklopena  

skleněným víkem  – hermeticky uzavřena (zamezuje přístupu vzduchu 

a tím neţádoucímu „chvostování“ – rozpíjení) 

- přiklopená chromatografická vana byla ponechána v klidu a bylo 

pozorováno postupné vzlínání mobilní fáze   

- po dosaţení ČELA (vyvzlínání mobilní fáze) byl experiment přerušen  

a deska byla z vany vyjmuta 

- mobilní fáze byla z desky odstraněna v digestoři pomocí fénu 

- po důkladném vysušení desky byl připraven roztok pro detekci 

chromatogramu 

- detekční roztok byl smíchán v kádince (v digestoři) a jeho sloţení bylo      

5g vanilinu, 10g methanolu, 5g kyseliny sírové (96%) 

- výsledný roztok byl přelit do nádobky s rozprašovačem a ze 

vzdálenosti cca 15-20cm aplikován na desku (v digestoři) 

- přebytky detekčního činidla byly v digestoři vysušeny pomocí fénu 

- po vysušení došlo ke zvýraznění pásů v jednotlivých drahách 

chromatogramu   

 

 

  Při všech částech experimentu byly striktně dodrţovány 

bezpečnostní předpisy pro práci s chemikáliemi a bylo pracováno 

v ochranných pomůckách.  

 

 

3.1.5.1 Závěr části 2 

 

  Uvedený postup vedl ke vzniku chromatogramu, který bylo 

moţno následně pouţít k vyhodnocení. 
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 3.1.6 Část 3 – vyhodnocení TLC 

 

1) porovnání vzniklého chromatogramu (část s Ginseng radix) se 

vzorovým chromatogramem 

2) ověření moţnosti odlišení drog Ginseng radix a Petroselini radix 

metodou TLC 

 

 

  Add1 – vzniklý chromatogram byl porovnáván 

s chromatogramem vzorovým získaným z publikace: 

 

Plant Drug Analysis; Hildebert Wagner, Sabine Bladt, V. Rickl; 

Springer, 2009; počet stran 384 (kniha volně přístupná na 

Googolebooks– 

http://books.google.cz/books?id=8y2B_61iOhIC&printsec=frontcover&

dq=wagner+drugs&hl=cs&ei=kSQ5TqfWC86v8QOFgd2bAw&sa=X&oi=b

ook_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDMQ6AEwAQ#v=onepage&q

=wagner%20drugs&f=false) 

 

A – vzorový chromatogram              B – chromatogram – experiment 

            

  Popis:  A, 3 – ţenšen                       B,  G – ţenšen  P – petrţel  

                    HVLP – Manchurian ginseng 250mg 

                  [viz. výše]                                                         [vlastní] 
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 Při porovnání chromatogramů A a B je patrné, ţe se polohy 

skvrn v drahách patřících ţenšenu většinou shodují. V obou případech 

vidíme po startu jednu méně zřetelnou skvrnu následovanou výraznou 

skvrnou tmavě fialové aţ černé barvy. Dále je u obou vzorků patrná 

prodleva, po níţ následuje série tři světlejších fialových skvrn. Po delší 

mezeře následuje další výraznější fialová skvrna. 

 Z tohoto pozorování je patrné, ţe získaný chromatogram            

G skutečně odpovídá ţenšenu a vykazuje stejné obsahové látky jako 

chromatogram vzorový. Vzhledem k tomu je moţné výsledný 

chromatogram pouţít pro další porovnávání, především pak pro 

posouzení odlišností od chromatogramu P – petrţel. 

  Na výsledném chromatogramu jsou dále patrné rozdíly mezi 

drahou G – ţenšen a P – petrţel. Je zřejmé, ţe po celé délce drah není 

jediná skvrna, která by se výrazněji shodovala svým tvarem, barvou 

nebo polohou. 

  Pro doplnění byl experiment obohacen o chromatografické 

hodnocení hromadně vyráběného preparátu. Výsledek je patrný na 

chromatogramu ve sloupci HVLP. Především skvrny ginsenosidů 

s vyššími hodnotami Rf odpovídají polohám v dráze vzorku G, ale ne 

dráze P. 

 

 

3.1.7 Závěr experimentu 

 

   Experiment byl proveden dle návodů uvedených v Českém 

Lékopise 2009 a dle doporučení vedoucího práce. Práce odpovídaly 

předpokladům, během pokusu jsem se nesetkala s výraznějšími 

problémy. Upozornila bych snad jen na potřebu striktního dodrţení 

bezpečnosti práce při manipulaci s koncentrovanou kyselinou sírovou. 

Dále povaţuji za důleţité uvést, ţe jsem zkoušela provádět experiment 

za pouţití mobilní fáze jiného sloţení (jiné poměry sloţek) coţ se 

neosvědčilo. Uvedený poměr proto povaţuji pro danou analýzu za 

optimální. 
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  Po vyhodnocení výsledků jsem přesvědčena, ţe se podařilo splnit cíle 

stanovené v zadání práce: 

 

 

3.1.7.1 Cíl 1. 

   Při dodrţení postupů uvedených v Českém Lékopise 2009 se mi 

podařilo připravit tekuté extrakty vhodné pro analýzu TLC, a to jak 

z pevných vzorků kořene ţenšenu a petrţele, tak i z olejové suspenze 

průmyslového přípravku. 

 

 

3.1.7.2 Cíl 2. 

 Po důkladné teoretické přípravě a praktickém zhotovení 

vhodných vzorků jsem provedla analýzu metodou tenkovrstvé 

chromatografie, jejíţ výsledky, při porovnání se vzorovým 

chromatogramem, povaţuji za uspokojivé. Výsledný chromatogram je 

přehledný, jsou patrny jednotlivé skvrny a nedošlo k neţádoucímu jevu 

„chvostování“. 

 

 

3.1.7.3 Cíl 3. 

  Při porovnání výsledného chromatogramu s chromatogramem 

vzorovým je evidentní shoda jak v lokaci, tak i v barvě a velikosti 

jednotlivých skvrn. Z toho je zřejmé, ţe se podařilo detekovat 

ginsenosidy obsaţené v droze Ginseng radix a potvrdila se tak 

správnost postupu i provedení experimentu. 

  Po vzájemném srovnání sloupců patřících ţenšenu a petrţeli je moţné 

navrhnout metodu TLC jako vhodnou pro odlišení těchto drog. 
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4 Diskuse 

 

 Absolventská práce se zabývá rostlinnými adaptogeny, čily 

drogami, které zvyšují schopnost organizmu odolávat stresovým 

situacím.  

 Práce popisuje několik nejběţnějších druhů rostlin 

s adaptogenním účinkem, které jsou známé jak z historie, tak i ze 

současnosti. Tyto rostliny jsou v práci detailně popsány včetně všech 

důleţitých informací potřebných k jejich případnému uţívání.  

 Dále práce obsahuje popis petrţele kadeřavé historicky 

vyuţívané k falšování preparátů s adaptogenním účinkem. Jsou zde 

shrnuty všechny pozitivní účinky petrţele na organizmus, které však 

nejsou adaptogenní.  

 Součástí praktické části je téţ vysvětlení principu analytické 

metody zvané chromatografie, detailněji pak chromatografie na 

tenkých vrstvách, která je vyuţita v rámci experimentu v praktické 

části. 

 Praktická část vyuţívá znalostí, načerpaných v části teoretické, 

pro provedení experimentu, který má za cíl porovnat výskyt 

ginsenosidů v droze Radix ginseng se vzorovým chromatogramem        

a navrhnout moţnost odlišení od drogy Petroselini radix. Experiment je 

proveden dle návodu uvedeného v ČL2009 pod dohledem vedoucího 

práce.  
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Závěr 

Hlavním cílem práce bylo popsat vybrané rostlinné adaptogeny   

a jejich účinky na lidský organizmus a dále pomocí chromatografie na 

tenkých vrstvách porovnat výskyt ginsenosidů v droze Ginseng radix se 

vzorovými chromatogramy a navrhnout moţnost odlišení od drogy 

Petroselini radix. 

Jednotlivé druhy rostlin s adaptogenním účinkem byly detailně 

popsány na základě souhrnu vědomostí načerpaných studiem odborné 

literatury uvedené v kapitole „Bibliografie“. Popisy jsou řazeny do 

podkapitol, které seznamují jak s obecnými, tak i vědeckými poznatky 

o rostlině a uvedeny jsou i zajímavosti týkající se daného druhu.  

Dílčí cíl, provedení chromatografie na tenkých vrstvách, byl 

teoreticky zpracován v první části práce. V praktické části je pak 

popsán konkrétní postup tak, jak byl experiment proveden. Výsledky  

a vyhodnocení pokusu jsou uvedeny v příslušných podkapitolách 

kapitoly 3.1.7. Na tomto místě povaţuji za důleţité vyslovit základní 

poznatek vyplývající z provedeného experimentu, a sice: 

Výsledný chromatogram odpovídal obsahem ginsenosidů 

chromatogramu vzorovému a je výrazně odlišný od chromatogramu 

petrţele. 

 

Tento závěr potvrdil správnost provedení experimentu, umoţnil 

odlišení ţenšenu od petrţele a prokázal obsah ginsenosidů v hromadně 

vyráběném léčivém přípravku. 
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 Summary  

 

 Herbal adaptogens are the means of the plant origin that have 

the ability to increase immunity and resistance to a condition where 

the body is exposed to many stress factors. Adaptogens are also known 

as harmonizers, tonics, tonizers or biostimulators. These herbs 

contain many active substances such as alkaloids, terpenes, 

flavonoids, glycosides, bitter substances, tannins and vitamins. These 

are substances that increase the body's resistance and ability to 

withstand physical stress and psychological origin. They enhance 

concentration, efficiency and contribute to faster adaptation to new 

climatic conditions, the stress caused by increased physical and 

mental performance.  

Stress is the inflammatory response to any load, consisting of 

defense mechanisms and mobilizing energy reserves. A harmonizer 

improves nervous system function, cells and tissues, speeding up the 

metabolism and healing processes, reduces inflammation. Other 

effects of adaptogens are slowing degenerative processes in the body 

(the ageing of cells, tissues, organs). Some drugs with the 

adaptogenous effect increase muscle tone. They also reduce stress and 

relax spasms. Harmonizers can slow cancerous growths or reduce the 

risk of its occurrence.  

It is important to emphasize that these resources and long-term 

use did not show toxicity. They are not addictive. 

The assignment is aimed at clarifying the significance of 

adaptogens and their mechanism of action. The main objective of this 

work is to summarize the key concepts of this issue, to create the list 

of the most commonly used herbal adaptogens today, describe them 

from the view of their application in prevention and therapy. They are 

Ginseng original, Eleutherocok Dory, Schizandra Chinese, Leuzea 

safflower, Buckthorn. In the practical part, the method of the thin 
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layer chromatography was used to assess the composition of certain 

substances in the drug Radix Ginseng. Thin layer chromatography is a 

separation method in which the stationary phase consists of a suitable 

material applied in a uniform thin layer on glass, metal or plastic 

substrate (plate). The solutions of determined compounds in the layer 

are applied before developing. Separation is based on the adsorption, 

distribution, ion exchange, or a combination of these mechanisms and 

migration occurs (engagement) of dissolved substances in the 

appropriate solvent or solvent mixture (mobile phase) with a thin layer 

(stationary phase). This part is focused on possibility of abuse 

petroselini radix for deliberate falsification of ginseng products due to 

similar structure ginseng radix and petroseliny radix. 

Using thin layer chromatography were determined by the 

composition of drug substances: Radix Ginseng, Radix petroselini and 

a proprietary product of ginseng. Unfortunately, petroselini radix does 

not contain the active ginsenosides and therefore Petroselini radix is 

not a substitute for ginseng radix. 

 

 

Keywords: adaptogen, ginseng, chromatography, stress, buckthorn, 

herbal drugs 
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 Použité zkratky  

 

tj.     to je 

aj.     a jiné 

n.l.    našeho letopočtu 

př.n.l.    před naším letopočtem 

tzv.     takzvaný 

např.     například 

cca     circa – přibliţně      

m.n.m.    metr nad mořem 

vit.     vitamín     

ks     kusů 

el.     elektrický 

CNS    centrální nervový systém 

HVLP    hromadně vyráběný léčivý přípravek 

HIV    human immunodeficiency virus  

TLC    thin layer chromatography 

fa     firma 

v.d.     východní délka 

s.š.     severní šířka 

JV    jihovýchod 

Z    západ 

ČL    Český lékopis 

g    gram 

l     litr 

ml     mililitr 

µl     mikrolitr 

mm    milimetr 

cm    centimetr 

m    metr 

min.     minuta 

nm     nanometr 
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3) Eleuterokok ostnitý 

[www.serralongas.it, III] 
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[www.neoseeds.cz, IV] 
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6) Rakytník řešetlákový 
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[www.poltavalk.com.ua, VII] 
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