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Úvod 

 
Bě�ně pou�ívané metody pro izolaci silic z rostlin 

jsou destilace s vodní parou, lisování či extrakční metody. 
Vzhledem k tomu, �e silice jsou těkavé sloučeniny, je 
mo�né je analyzovat po zakoncentrování z plynného 
prostoru nad vzorkem, tzv. headspace (HS). K tomuto 
účelu se jako perspektivní jeví mikroextrakční techniky, 
mezi které patří mikroextrakce tuhou fází (SPME) 
a mikroextrakce jednou kapkou (SDME). Obě tyto 
techniky vyu�ívají ustavování rovnováhy mezi vzorkem, 
headspace prostorem a sorpční fází (sorbentem nebo 
rozpou�tědlem). 

V případě SPME je vzorek sorbován na křemenné 
vlákno pota�ené vhodným sorbentem, ze kterého jsou 
analyty uvolňovány tepelnou desorpcí. V případě SDME 
jde o absorpci těkavých látek do vhodného extrakčního 
rozpou�tědla a získaný extrakt obsahující zachycené 
sloučeniny je následně zaveden do nástřikového prostoru 
plynového chromatografu bez nutnosti zařazení 
desorpčního kroku. Pro identifikaci jednotlivých sloučenin 
je mo�né pou�ít metodu standardního přídavku.  

Silice jsou komplexní směsi organických sloučenin 
obsa�ených v rostlinách. Vyskytují se prakticky ve v�ech 
částech (květy, plody, listy, stonky, kořeny ...). Skládají se 
předev�ím z terpenických sloučenin (monoterpeny 
a seskviterpeny), které ale vět�inou nemají velký vliv na 
vůni a chuť silic, proto�e nositelem těchto vlastností jsou 
hlavně kyslíkaté sloučeniny (alkoholy, aldehydy, ketony, 
estery atd.). Vliv silic na lidské zdraví je známý ji� mnoho 
let. Lidé vyu�ívali mnoho druhů bylin a koření k léčení 
různých nemocí (např. meduňka proti ka�li, pelyněk pro 
za�ívání, levandule má protizánětlivý a analgetický 
účinek, atd.). 

Hlavními cíli této studie byla optimalizace experi-
mentálních podmínek HS-SPME a její porovnání s HS-
SDME. Výsledky obou metod byly srovnány s klasickou 
technikou destilace s vodní parou, a to při analýzách silic 
v bylinách levandule lékařská, �alvěj lékařská, máta 
peprná a meduňka lékařská. 

 
 

Experimentální část 
 
K analýze byly pou�ity rostliny od firmy Botanicus 

s.r.o. (Ostrá, Česká republika). Jednalo se o květ levandule 
lékařské (Lavandula spica), listy �alvěje lékařské (Salvia 
officinalis), listy máty peprné (Mentha piperita) a listy 
meduňky lékařské (Melissa officinalis). V�echny vzorky 
byly rozděleny na jednotlivé části a usu�eny při laboratorní 
teplotě. Skladovány byly na temném místě v tmavých 
lahvích při cca 4 °C. 

Zkoumané vzorky byly extrahovány z plynného pro-
storu nad vzorkem technikami SDME a SPME. Pro srov-
nání byly v�echny vzorky je�tě analyzovány klasickou 
destilační metodou. Pro SDME byla pou�ívána GC mikro-
stříkačka HAMILTON Microliter 756N o objemu 5 µl 
(Hamilton-Bonaduz AG, Bonaduz, �výcarsko). Jako roz-
pou�tědlo byl pou�it p-xylen p.a. od firmy Merck 
(Darmstadt, Německo). Při SPME byla testována 3 různá 
vlákna, a to 100 µm polydimethylsiloxan (PDMS), 65 µm 
polydimethylsiloxan/divinylbenzen (PDMS/DVB) 
a 50/30 µm divinylbenzen/carboxen/polydimethylsiloxan 
(DVB/CAR/PDMS) s pou�itím SPME dr�áku pro manuál-
ní vzorkování (v�e Supelco, Bellefonte, PA, USA). V�ech-
ny extrakce byly provedeny 3×. Extrakční teplota byla 
upravena termostatem typu Julabo EC�5 (Julabo Labor-
technik, Seelbach, Německo). 

 Extrakce silic byly prováděny bezprostředně po tempe-
raci vzorku. Byly pou�ity 10ml vzorkovací nádobky 
(Supelco, Bellefonte, PA, USA), do kterých bylo nava�ová-
no 0,5 g nadrceného vzorku byliny. SDME byly prováděny 
do 2 µl p-xylenu při 70 °C po dobu 90 s, SPME byly prová-
děny při 70 °C po dobu 25 min. Na destilaci s vodní parou 
bylo pou�ito 20 g nadrceného vzorku, destilace probíhala po 
dobu 4 h, silice byly zachytávány do 1 ml p-xylenu.  

Získané extrakty byly analyzovány na plynovém 
chromatografu Hawlett-Packard 5890 (Hawlett-Packard, 
Avondale, PA, USA) s plamenově-ionizačním detektorem 
na kapilární koloně Ultra #2 o rozměrech 25 m × 0,32 mm, 
film 0,52 µm fenylmethylsilikon (HPST s.r.o., Praha, ČR).  

Podmínky GC analýzy byly následující: teplota ná-
střiku 250 °C, teplota FID detektoru 290 °C, nosný plyn 
dusík (čistota 5,0, Linde gas a.s., Praha, ČR), vodík 
a vzduch (oba Linde) o průtoku 30 a 300 ml min−1 (přetlak 
na koloně 50 kPa), dělič toku 1:10. Teplotní program byl 
následující: počáteční teplota 60 °C, teplota byla zvy�o-
vána do 150 °C rychlostí 5 °C min−1, nárůst rychlostí 
30 °C min−1 do 280 °C a tato teplota byla 2 min udr�ována 
konstantní. 

Vyhodnocování jednotlivých silic bylo prováděno 
metodou standardního přídavku, pomocí něj� byla nejen 
potvrzena přítomnost sledovaných sloučenin, ale i prove-
dena kvantitativní analýza jednotlivých silic. 

APLIKACE VYBRANÝCH MIKROEXTRAKČNÍCH TECHNIK PŘI STANOVENÍ 
ROSTLINNÝCH SILIC 
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Výsledky a diskuse 
 
Cílem této studie bylo srovnání extrakčních technik 

(SPME a SDME) vhodných k analýze silic v bylinách. 
Předtím bylo nutné provést optimalizaci jednotlivých ex-

trakčních parametrů, aby bylo dosa�eno maximální účin-
nosti extrakce analyzovaných slo�ek.  

U techniky SPME byla testována vhodná doba extrak-
ce, teplota extrakce, navá�ka vzorku, velikost vzorkovací 
nádobky, teplota nástřiku, výběr vlákna. Byly pou�ity 

Tabulka I 
Obsah silic ve 100 g květů levandule lékařské a listů meduňky lékařské 

Silice Levandule lékařská Meduňka lékařská 
SDME 
[mg] 

RSD 
[%] 

SPME 
[mg] 

RSD 
[%] 

dest. 
[mg] 

RSD 
[%] 

SDME 
[mg] 

RSD 
[%] 

SPME 
[mg] 

RSD 
[%] 

dest. 
[mg] 

RSD 
[%] 

α-Pinen 11,09 7,63 3,22 3,30 6,48 1,84 < LoQ --- < LoQ --- < LoQ --- 
Myrcen 8,26 7,78 2,59 5,63 28,01 2,79 < LoQ --- < LoQ --- < LoQ --- 
1,4-Cineol 9,09 6,65 4,02 5,48 5,49 1,27 4,84 3,24 2,72 1,86 3,90 2,31 
Eucalyp-
tol 

191,57 3,13 64,56 0,84 36,43 2,64 96,33 5,36 6,69 3,78 10,51 1,46 

Limonen < LoQ --- < LoQ --- < LoQ --- < LoQ --- < LoQ --- < LoQ --- 
α-Tujon 6,68 8,54 8,40 2,03 8,90 4,23 15,63 3,27 3,37 4,23 3,78 3,22 
Camphor < LoQ --- < LoQ --- < LoQ --- < LoQ --- < LoQ --- < LoQ --- 
Menthon 14,45 5,94 12,74 5,98 15,81 1,31 129,49 4,70 73,29 0,15 33,09 7,18 
Borneol < LoQ --- < LoQ --- < LoQ --- < LoQ --- < LoQ --- < LoQ --- 
Menthol 86,52 7,95 18,57 4,68 17,45 1,70 < LoQ --- < LoQ --- < LoQ --- 
Nerol 62,52 3,11 21,45 5,41 44,15 0,51 62,42 3,45 31,12 3,46 34,16 5,25 
Carvacrol < LoQ --- < LoQ --- < LoQ --- < LoQ --- < LoQ --- < LoQ --- 

< LoQ =  pod mezí stanovitelnosti (Limit of Quantification); RSD � relativní směrodatná odchylka [%], n = 3 

Tabulka II 
Obsah silic ve 100 g listů máty peprné a �alvěje lékařské 

Silice Máta peprná �alvěj lékařská 
SDME 
[mg] 

RSD 
[%] 

SPME 
[mg] 

RSD 
[%] 

dest. 
[mg] 

RSD 
[%] 

SDME 
[mg] 

RSD 
[%] 

SPME 
[mg] 

RSD 
[%] 

dest. 
[mg] 

RSD 
[%] 

α-Pinen 5,15 3,41 3,64 2,47 3,52 2,10 16,26 5,69 11,87 1,94 15,37 3,48 
Myrcen 17,72 7,78 3,99 0,95 29,44 0,36 < LoQ --- < LoQ --- < LoQ --- 
1,4-Cineol < LoQ --- < LoQ --- < LoQ --- 0,62 2,92 0,37 6,08 1,06 1,54 
Eucalyptol < LoQ --- < LoQ --- < LoQ --- < LoQ --- < LoQ --- < LoQ --- 
Limonen 247,98 3,00 331,50 2,10 118,01 4,55 54,89 8,73 44,93 5,49 72,24 4,58 
α-Tujon 22,82 8,81 3,37 1,13 13,49 1,15 < LoQ --- < LoQ --- < LoQ --- 
Camphor < LoQ --- < LoQ --- < LoQ --- 221,02 2,76 91,69 0,63 131,37 6,84 
Menthon 308,73 8,51 888,46 0,93 187,66 0,71 < LoQ --- < LoQ --- < LoQ --- 
Borneol < LoQ --- < LoQ --- < LoQ --- 32,59 6,08 11,39 5,43 25,22 4,87 
Menthol 828,00 2,64 790,00 2,25 888,32 0,30 < LoQ --- < LoQ --- < LoQ --- 
Nerol < LoQ --- < LoQ --- < LoQ --- < LoQ --- < LoQ --- < LoQ --- 
Carvacrol < LoQ --- < LoQ --- < LoQ --- < LoQ --- < LoQ --- < LoQ --- 

< LoQ =  pod mezí stanovitelnosti (Limit of Quantification); RSD � relativní směrodatná odchylka [%] 
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3 typy vláken, nejvy��í citlivost byla pozorována při pou-
�ití vlákna 50/30 µm DVB/CAR/PDMS. Proto bylo toto 
vlákno zvoleno pro dal�í extrakce. Navá�ka vzorku byla 
zvolena 0,5 g su�eného vzorku byliny do 10ml vzorkovací 
nádoby. Optimalizace extrakční teploty byla provedena 
následujícím způsobem. Teplota byla měněna od 40 do 
90 °C v intervalu po 10 °C, extrakční doba byla 30 min, 
bylo sledováno mno�ství α-pinenu, myrcenu, α-tujonu, 
a mentonu ve směsi bylin. Bylo pozorováno, �e největ�í 
plochy píku se vyskytovaly při teplotě 70 °C, proto byla 
tato teplota zvolena pro dal�í extrakce. K optimalizaci 
extrakční doby byla stejná směs bylin extrahována při 70 °C 
po dobu 10, 20, 30, 40, 50 a 60 min. Za optimální byla 
pova�ována extrakční doba 25 min, při del�í době ji� 
k nárůstu extrahovaného mno�ství silic nedocházelo. 

Pro metodu SDME byl jako extrakční rozpou�tědlo 
pou�it p-xylen, 2 µl. Extrakční teplota byla 70 °C, extrakce 
probíhala 90 sekund. Navá�ka vzorku byla 0,5 g su�eného 
vzorku bylin, extrakční nádobka měla objem 10 ml. 

Optimalizované podmínky byly následně aplikovány 
na reálné vzorky bylin uvedených v experimentální části. 
Ka�dá extrakce byla provedena třikrát, k identifikace 
a kvantifikaci jednotlivých sloučenin byla pou�ita metoda 
standardního přídavku. Získané výsledky jsou shrnuty 
v tabulkách I a II.  

Metody byly porovnány na základě několika kritérií. 
První bylo zalo�eno na srovnání hodnot LOD (mez detek-
ce) a RSD pro jednotlivé vzorky. Bylo zji�těno, �e metoda 
SDME měla vět�í citlivost, ale přesněj�í výsledky poskytla 
metoda SPME. Porovnáním výsledků kvantitativní analý-
zy byly různými metodami zji�těny odli�né obsahy silic. 
Odchylky mohou být způsobeny tím, �e v�echny metody 
(SPME, SDME a destilace vodní parou) mají odli�né ex-
trakční mechanismy. 

Typické GC-FID chromatogramy extraktů pro mátu 
peprnou jsou znázorněny na obr. 1 (technika SPME) a na 
obr. 2 (SDME). 

 
 

Závěr 
 
Studie se zabývala izolací silic z bylin pomocí metod 

mikroextrakce tuhou fází (SPME), mikroextrakce jednou 
kapkou (SDME) a destilace vodní parou. Analyzované 
silice byly extrahovány z levandule lékařské, máty peprné, 
�alvěje lékařské a meduňky lékařské. Nejprve byla 
provedena optimalizace jednotlivých mikroextrakčních 
technik a pak jejich porovnání. Získané extrakty byly 
analyzovány na plynovém chromatografu s plamenově 
ionizačním detektorem. Porovnáním LOD a RSD hodnot 
bylo zji�těno, �e metoda SDME je více citlivá v porovnání 

Obr. 1. Chromatogram SPME extraktu máty peprné; 1 � α-pinen, 2 � myrcen, 3 � limonen, 4 � α-tujon, 5 � menthon, 6 � menthol 

Obr. 2. Chromatogram SDME extraktu máty peprné; 1 � α-pinen, 2 � myrcen, 3 � limonen, 4 � α-tujon, 5 � menthon, 6 � menthol 
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s SPME, ale metoda SPME má vět�í přesnost. Navr�ené 
mikroextrakční metody jsou jednoduché na provedení 
a vhodné pro semi-kvantitativní stanovení silic v bylinách. 

 
Projekt byl realizován díky finanční podpoře granto-

vého projektu Ministerstva �kolství, mláde�e a tělovýchovy 
ČR (projekt MSM 0021627502). 
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