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Úvod 

 
Silice jsou složité směsi organických sloučenin obsa-

žených v rostlinách. Vyskytují se prakticky ve všech čás-
tech (květy, plody, listy, stonky, kořeny). Hlavní složkou 
silic jsou terpenové sloučeniny (monoterpeny a seskviter-
peny), které ale většinou nemají velký vliv na vůni a chuť 
silic, protože nositelem těchto vlastností jsou hlavně kyslí-
katé sloučeniny (alkoholy, aldehydy, ketony, estery atd.)
1,2. Silice jsou významné především pro jejich pozitivní 
vliv na lidský organismus. Lidé využívali mnoho druhů 
bylin a koření k léčení různých nemocí (např. máta pro 
zažívání  a  bolest  hlavy,  levandule  má  protizánětlivý 
a analgetický účinek, meduňka proti kašli, pelyněk pro 
zažívání atd.)3. 

Nejčastěji  používanými metodami pro izolaci silic 
z rostlin jsou destilace s vodní parou, lisování či extrakční 
metody. V poslední době se však stále častěji pro daný 
účel využívají mikroextrakční techniky, mezi které patří 
např. mikroextrakce jednou kapkou (SDME  single-drop 
microextraction). SDME je proces založený na ustavování 
rovnováhy mezi vzorkem a kapkou vhodného se vzorkem 
nemísitelného extrakčního rozpouštědla. Získaný extrakt 
obsahující zachycené sloučeniny je pak přímo nastříknut 
do nástřikového prostoru plynového chromatografu bez 
nutnosti zařazení desorpčního kroku4. 

 
 

Experimentální část 
 
Pro SDME byla použita mikrostříkačka o objemu 

10 l Microliter 701 pro GC (Hamilton-Bonaduz AG, 
Bonaduz, Švýcarsko) se sešikmenou jehlou. 

Pro analýzu extraktů byl použit plynový chromatograf 
Hewlett-Packard 5890 (Hewlett-Packard, Avondale, PA, 
USA) s plamenovým ionizačním detektorem (FID). Sepa-
race byla prováděna na kapilární koloně HP-5 o rozměrech 
30 m  0,32 mm, 1 m film 5 % fenyl-methylsiloxan 
(J&W Scientific, Folsom, CA, USA). 

Při přípravě nápoje byly naváženy 3,0 g směsi bylin 
a následně rozdrceny. Vzorek byl přelit převařenou vodou 
z vodovodu (250 ml) ochlazenou na 90 °C. Po 5 min byl 
nápoj zfiltrován a ochlazen na pokojovou teplotu. Pro ná-

slednou extrakci metodou DI-SDME (direct immersion, 
přímé vzorkování) bylo odměřeno 12 ml vzorku do vzor-
kovací nádobky se septem. Do mikrostříkačky byl natažen 
1 l p-xylenu, jehlou bylo propíchnuto septum a hrot byl 
zasunut 2,5 cm pod hladinu míchaného vzorku. Po vytla-
čení kapky rozpouštědla probíhala extrakce při teplotě 30 °
C po dobu 25 min (cit.5). 

Získané extrakty byly analyzovány metodou GC-FID. 
Jako nosný plyn byl použit dusík o průtoku 1,5 ml min1 
(přetlak na vstupu kolony 50 kPa) Nástřik byl realizován 
s děličem toku 1:10 při teplotě 250 °C, teplota detektoru 
byla 250 °C. Teplotní program byl následující: 0–6 min 
80 °C, nárůst 6 °C min1 do 250 °C. Ke zjištění kvalitativ-
ního a kvantitativního obsahu silic ve vzorcích bylin bylo 
využito standardních přídavků. 

 
 

Výsledky a diskuse 
 
Pomocí  metody  mikroextrakce  jednou  kapkou  ve 

spojení s plynovou chromatografií byly stanoveny silice 
v různých vzorcích bylinných nápojů. Pro dosažení přes-
ných a reprodukovatelných výsledků byla optimalizována 
extrakční metoda i teplotní program pro GC. Sledované 
silice v bylinných nápojích byly identifikovány pomocí 
retenčních časů a standardních přídavků, které byly prová-
děny na samostatných bylinách. Na obr. 1 je uveden chro-
matogram směsi analyzovaných sloučenin.  

Pro metodu DI-SPME byly optimalizovány: extrakční 
rozpouštědlo (p-xylen, n-hexan a petrolether), jeho objem 
(0,5, 1 a 1,5 l), doba extrakce (1–30 min), teplota (10, 20, 
25 a 30 °C), a ponor kapky (0,5, 1,5 a 2,5 cm). Na obr. 2 je 
znázorněna závislost ploch píků silic na extrakčním roz-
pouštědle, resp. době extrakce. 

Pro další experimenty bylo zvoleno 25 min a vhodné 
rozpouštědlo p-xylen, jelikož poskytovalo nejvyšší odezvy 
zkoumané silice, což je patrné z grafu. Bylo rovněž zjiště-
no, že umístění (ponor) kapky nemá na extrakční účinnost 

Obr. 1. Chromatogram standardů silic; 1 – α-pinen; 2 – myr-
cen; 3 – 1,4-cineol; 4 – limonen; 5 – eukalyptol; 6 – kamfor; 7 – 
menthon; 8 – borneol; 9 – menthol; 10 – nerol; 11 – thymol; 12 –
 karvakrol 
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zásadní vliv. Pro další extrakce byl zvolen ponor 2,5 cm 
pod hladinu kapalného vzorku. 

 Dalším parametrem byla teplota extrakce (viz obr. 3). 
Pro další analýzy byla zvolena teplota 30 °C, při vyšší 
teplotě docházelo k ztrátě kapky rozpouštědla v důsledku 
zvýšené mísitelnosti obou fází.  

V tab. I jsou uvedeny meze detekce (LOD) a stanovi-
telnosti (LOQ) silic získané na základě poměru signálu 
a šumu (S/N), kdy LOD = 3×S/N, zatímco LOQ = 10×S/N. 

 

Závěr 
 
Bylo analyzováno 10 vzorků bylinných čajů. Čaj byl 

připraven z 3,0 g vzorku byliny, který byl přelit 250 ml 
převařené vody ochlazené na 90 °C a 5 min louhován. 
U  těchto  vzorků  bylo  moderní  extrakční  technikou 
(mikroextrakce  jednou  kapkou    SDME)  zjišťováno 
zastoupení a obsah vybraných složek silic. Extrakce 
silic probíhaly při teplotě 30 °C po dobu 25 min do 
1 ml p-xylenu zavěšeného na hrotu mikrostříkačky. 

Bylinné nápoje byly extrahovány metodou přímého 
vzorkování. Získané extrakty byly analyzovány plynovou 
chromatografií s plamenovou ionizační detekcí. Množství 
izolovaných silic se lišilo zastoupením jednotlivých bylin 
ve vzorcích. Větší množství silic bylo zjištěno v bylině, do 
nápoje přešla pouze část tohoto množství, což je způsobe-
no špatnou rozpustností silic ve vodě. Pokud tomu bylo 
naopak, extrakce mohla být ovlivněna různým chováním 
silic při teplotě 90 °C a odlišnými charakteristikami vzor-
ků. 

 
Projekt byl realizován díky finanční podpoře granto-

vého projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR (projekt MSM 0021627502). 

 

Silice LOD [ng ml1] LOQ [ng ml1] Silice LOD [ng ml1] LOQ [ng ml1] 

-pinen 5,60 30,46 limonen 10,55 58,38 

eukalyptol 8,35 42,62 nerol 10,15 55,13 
menthon 8,38 43,81 kamfor 9,70 23,59 

1,4-cineol 9,25 48,07 thymol 10,49 24,48 

Tabulka I 
Mez stanovitelnosti a mez detekce metody DI-SDME vztažená na 1 ml nálevu 

Obr. 2. Závislost ploch píku myrcenu na době extrakce při DI-SDME;  n = 3 

Obr. 3. Závislost plochy píků vybraných silic na teplotě ex-
trakce při DI-SDME; n = 3 
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