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1 ÚVOD 
 Již v dávných dobách lidé využívali různé léčivé rostliny a poznávali jejich léčebné 

účinky. Postupem času a vývojem vědy a techniky začali více důvěřovat látkám chemickým a 

užívat je k léčbě různých nemocí. Dnes se ale snaží vracet zpátky k přírodě a využívat tradiční 

způsoby léčby. Jedním z nich je právě terapie léčivými rostlinami. Existuje velká řada 

rostlinných drog, jejichž obsahové látky a účinky nebyly ještě objeveny. Díky tomu, že se 

zdokonalují analytické metody, objevují se stále nové informace, ať už o izolaci nových látek 

nebo derivátů látek již dříve identifikovaných, o nových indikacích známých obsahových 

látek, nebo naopak jejich toxických vlastnostech, interakcích, kontraindikacích atd. 

Jednou z takových rostlin je i Zingiber officinale, droga, která je v dnešní době velmi 

populární díky svým obsahových složkám a jejich terapeutickým účinkům. I když 

prostřednictvím řady preklinických i klinických studií byla již řada účinků zázvoru prokázána, 

je stále předmětem zkoumání.  

 

Význam zázvoru stoupá na Západě již několik let a lze ho počítat k nejstarším kořením 

a léčivým rostlinám na světě [4]. 

S jistotou se dá říci, že v Indii a Číně se používá již více než tři tisíciletí [10]. 
V ajurvédě a tradiční čínské medicíně je oceňován kvůli vnitřnímu ohřevnému účinku. 

Indická ajurvéda ho označuje za všelék kvůli velké spoustě možností použití. V čínském 

bylinkářství je zázvor považován za jednoho ze tří velkých dárců síly a na Dálném východě je 

samozřejmou součástí všedního dne, protože se jím denně koření jídla a nápoje.  

Tradiční medicína uvádí, že užíváním zázvoru lze předcházet nemocem a podporovat léčebné 

procesy. V Indii a Číně hrál zázvor významnou úlohu jako koření, lék a droga pro náboženské 

obřady už ve třetím tisíciletí před Kristem. 

Dva tisíce sedm set let před Kristem popsal slavný čínský císař Šen-nung zcela podrobně 

způsoby používání zázvoru ve svém rozsáhlém, bohužel nedochovaném díle o léčivých 

rostlinách své doby. Dělil léčivé rostliny do tří kategorií. Nejvyšší kategorii tvoří „královské“ 

byliny. Nejcennější léčivé rostliny, které nemají žádné vedlejší účinky a lze je užívat ve 

velkém množství delší dobu. Šen-nung považoval zázvor za nejvýznamnější rostlinu v této 

kategorii.  

Zmínky o zázvoru a jeho léčivých účincích se objevují také ve Védách, nejstarších 

náboženských spisech a základech hinduismu, jejichž nejranější části vznikly asi dvanáct set 

let před Kristem.  
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Již ve druhém tisíciletí před Kristem mořeplavci v jižní Asii věděli, že zázvorem lze 

předcházet cestovní nemoci nebo ji léčit a přivezli zázvor do Egypta, kde se používal při 

přípravě jídel, v péči o tělo a kultovních úkonech.  

Když se v roce 332 před Kristem vydal Alexandr Veliký dobýt Egypt, dovezl zázvor do 

Řecka. Lékař a farmakolog Dioskorides, pocházející z Malé Asie, si pochvaloval hřejivé 

vlastnosti zázvoru. Ve svém pětidílném díle o západním lékárnictví Materia Medica, 

vydaném kolem roku 78 po Kristu, doporučoval užívat zázvor při žaludečních potížích.  

Řecký lékař Galén z Pergamonu (131 – 201 př. n. l.) používal zázvor při léčbě nechutenství a 

ochrnutí. 

Římané používali zázvor nejen jako vzácné koření, ale  patřil k nejdůležitějším lékům 

v římské říši.  

V době stěhování národů, kdy se rozpadla západořímská říše a Germáni se postupně rozšířili 

po celé Evropě, upadal zázvor i jiné byliny a léčivé rostliny pomalu, ale jistě do zapomnění. 

Znalost léčivé síly bylin přetrvávala pouze v křesťanských klášterech.  

Teprve v 10. století po Kristu získal zázvor opět na významu. V dobách křížových výprav 

poptávka po spotřebním zboží z Orientu ještě stoupla a obchod s kořením ožil.  

Ve středověku byla hrůza z morových ran a otrav značně rozšířená a zázvor se používal jako 

prostředek proti moru. Ale i když je vysoce účinný a mnohostranný, mor vyléčit nedokázal. 

Při špatných hygienických poměrech a spoustě potravin, které se snadno kazily, však kořenění 

zázvorem jistě často předešlo negativním zdravotním následkům. Pro chudší lidi byla koření 

ale většinou nedostupná. Nicméně, s požitkem popíjeli pivo kořeněné zázvorem. Spousta 

chudších lidí si ale pěstovala náhražku zázvoru – puškvorec. Středověcí lékaři doporučovali 

zázvor proti všemožným neduhům, ale také proti vážným chorobám. Byl znám jeho 

posilující, očistný a vitalizující účinek. 

Hildegarda z Bingenu (1098 – 1179) předepisovala zázvor proti žaludečním bolestem, při 

zácpě, na podporu trávení a zevně proti kožním lišejům. Také však varovala předtím, že 

zázvor by mohl kvůli svému hřejivému účinku lidi činit bezuzdnými, a to nebylo v oficiálním 

středověkém křesťanství vůbec žádoucí. 

Paracelsus (1493 – 1541) nejenže doporučoval užívání léčivých rostlin jako medicíny, mezi 

nimi také zázvoru, ale sám je rovněž užíval a hodně mu záleželo na tom, aby sbíral vlastní 

zkušenosti a popsal léčivou sílu přírody.  

Španělé dovezli zázvor v 16.století do své kolonie Jamajky, kde se velmi dobře dařilo ho 

pěstovat a posléze ho odtamtud exportovali do Evropy.  
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V 17. století bylo koření jako obchodní artikl postupně vytlačeno kávou, čajem a kakaem. 

Kuchyně se zjednodušila a méně se kořenilo.  

V 18. století se lidé snažili získat lékařské a kořenné drogy ve svých domovských zemích, aby 

ušetřili peníze. Domácí koření získalo na významu a zázvor dále upadal do zapomnění.  

Zůstal stranou také v 19. století. Velké oblibě se těšil stejně jako předtím pouze v Anglii. Ve 

svých dílech se o něm zmiňuje dokonce i Shakespeare.  

V 60. letech minulého století se zázvor začal více používat také v Německu. Od roku 1988 je 

v této zemi vědecky uznáván jako léčivá rostlina a bylo u něj ověřeno dvacet dva 

farmakologických vlastností. V roce 1997 byl zázvor zařazen do Německého seznamu léčiv 

pro indikaci „dyspeptické potíže“ a „prevence kinetózy“ [4].  

Do Evropy se tedy zázvorník dostal přibližně v 9. století, z Čech jsou zprávy až ze 13. 

století [15]. 

Souhrnně lze říci, že zázvor stimuluje tělesné funkce a působí chemoprotektivně. Je 

složkou zdravé výživy pro lidi žijící v chladných oblastech, vyvažuje nedostatečnou výživu a 

napomáhá kvalitě života a vitalitě. Zázvor uvolňuje strnulost a ztuhlost také v duševní rovině 

[4].  
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2 CÍL  

Cílem diplomové práce je u analyzovaného vodného zázvorového extraktu nejdříve 

ověřit, zda obsahuje předpokládané účinné složky – gingeroly. 

Pokud bude prokázáno, že předpokládané účinné složky jsou v extraktu obsaženy, 

budou zhodnoceny kvantitativně. Bude zjišťováno, zda extrakt obsahuje deklarované 

množství gingerolu.  

Analýza bude prováděna pomocí vhodně zvolených kvalitativních a kvantitativních 

metod, postupů a za standardních laboratorních podmínek. 

Experimentálně získané údaje budou nakonec porovnány s údaji uvedenými 

v analytickém protokolu, který je součástí přílohy jako Obr. 41: Analytický protokol. 

Tato analýza vodného zázvorového extraktu bude prováděna, protože je potřeba získat 

maximálně standardizovaný, hodnověrný materiál, který má být použitý k preklinickým 

studiím na tkáňových kulturách (později případně i klinickým), ke zjištění účinku na rakovinu 

děložního čípku. Je proto nutné zjistit přesný obsah gingerolu ve vzorku. 

Údaje uvedené v analytickém protokolu komerčního vzorku jsou nedostatečné a 

nezaručují potřebnou kvalitu vzorku. 
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3 LITERÁRNÍ ČÁST 
 

 

3.1 BOTANICKÁ CHARAKTERISTIKA  

 

Říše: Rostliny (Plantae) 

Podříše: Cévnaté (Tracheobionta) 

Oddělení: Krytosemenné (Magnoliophyta) 

Třída: Jednoděložné (Liliopsida) 

Řád: Zázvorníkotvaré (Zingiberales) 

Čeleď: Zázvorníkovité (Zingiberaceae) 

Rod: Zázvorník (Zingiber) 

Druh: Zázvorník lékařský (Zingiber officinale) 

[8, 32] 

 

Synonyma: Amomum zingiber L., Zingiber blancoi Massk., Zingiber Aromaticum, 

Zázvorovník lékařský, Zázvor lékařský 

Lidový název: Zázvor 

[5, 15, 16] 

 

Mezi další čeledi řádu Zingiberales (zázvorníkotvaré) patří: Cannaceae, Costaceae, 

Heliconiaceae, Lowiaceae, Marantaceae, Musaceae, Strelitziaceae [12]. 

 

Je známo asi 46 – 52 rodů a 1075 – 1300 druhů rostlin, patřících do čeledi 

Zingiberaceae (zázvorníkovité), které jsou rozšířeny v tropech (málo subtropech) většiny 

světa, ale v Evropě chybí. Nejznámějším druhem je právě Zingiber officinale [11]. 

 

3.1.1 ZINGIBERACEAE – ZÁZVORNÍKOVITÉ  

  ↓ P3 + 3 A0 + 1 G(3) 

 Tato čeleď zahrnuje mohutné vytrvalé byliny s oddenky nebo hlízovitými kořeny 

s krátkými stonky nebo bez nich. Listy jsou jednoduché, střídavé, dvouřadě uspořádané, 
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řapíkaté nebo přisedlé a svými pochvami tvoří nepravou  lodyhu. Čepele listů jsou celokrajné, 

kopinaté až vejčité a mají zpeřenou žilnatinu. Jsou to jednodomé rostliny s oboupohlavnými 

nebo jednopohlavnými květy, které jsou uspořádány v jednoduchých květenstvích, nejčastěji 

klasech nebo vrcholících. V květenstvích jsou často listeny. Květy jsou nepravidelné, výrazně 

zygomorfické (souměrné), mají 6 okvětních lístků, které se člení na kalich a korunu. Kališní 

lístky jsou 3, jsou srostlé, někdy nestejné. Korunní lístky jsou také 3, jsou srostlé, nestejné a 

prostřední lístek bývá větší. Tyto rostliny mají výrazně zredukovaný počet tyčinek. Fertilní 

tyčinka je pouze jedna a zbylé 2 nebo 4 jsou přeměněny na staminodia (patyčinky, zakrnělé 

tyčinky zpravidla bez prašníku, které ztratily schopnost vytvářet pyl). Dvě boční staminodia 

jsou petaloidní (napodobují korunu), srostlé a vytvářejí nápadné labellum (pysk). Zbylé dvě 

staminodia, pokud jsou přítomny, tvoří laloky na fertilní tyčince. Gyneceum je srostlé ze 3 

plodolistů a je synkarpní (jednotlivé plodolisty jsou bočně srostlé a tvoří vícepouzdrý 

semeník, jehož přehrádky jsou tvořeny vzájemně srostlými sousedními plodolisty). 

Semeník je spodní, trojpouzdrý a plodem je tobolka nebo bobule. Typické jsou idioblasty 

s tříslovinami nebo silicemi, škrobová zrna a krystaly šťavelanu vápenatého, diarylheptanoidy 

a kurkuminoidy [5, 6].  

 

3.1.1.1 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DRUHY ČELEDI ZINGIBERACEAE 

 

Alpinia galanga (galgán obecný), je to tropická rostlina, která pochází původně z Jávy 

v Indonésii. Její lodyhy vyrůstají z vytrvalého ztlustlého oddenku, nesou úzce kopinaté 

kožovité listy a jsou zakončené hroznem malých zelenobílých vonných květů. Galgán dorůstá 

výšky až 7 m. Plodem jsou oranžovočervené tobolky. Oddenek má aromatickou vůni, zatímco 

chuť je ostrá, pikantní a podobná zázvoru. Oddenek s kořeny (Galangae radix) se využívá 

jako koření a dříve i jako farmaceutická surovina. Krémově bílé oddenky obsahují těkavý 

esenciální olej, jehož hlavními složkami jsou methylester kyseliny skořicové, kafr a d-pinen. 

Dalšími obsahovými látkami oddenku jsou β-sitosterol, galangin, emodin a kvercetin. 

Obsahuje také škroby, sírany, chloridy a je zdrojem sodíku, železa, vitamínů A a C. Oddenek 

galgánu se používá proti revmatismu, bronchiálnímu kataru, proti vředům, při nachlazení, 

infekcích hrdla, horečce a dyspepsii. Má protizánětlivý a antioxidační účinek. Éterický olej 

působí na grampozitivní i gramnegativní mikroorganismy. Používá se také jako zažívací 

stimulans, je užitečný při nadýmání. Mezi další využívané druhy patří A. officinarum Hance 

(galgán lékařský) a A. purpurata (galgán nachový) [5, 17]. 
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Obr. 1: Galangae rhizoma,      Obr. 2: Alpinia galanga,  

(převzato z cit. [20]).      (převzato z cit. [21]).  

 

Curcuma longa L., syn. C. domestica Val. (kurkuma dlouhá), lidově se jí také říká indický 

zázvor nebo indický šafrán. Jde o druh pěstovaný v jižní a jihovýchodní Asii, hlavně v Indii, 

Vietnamu a Kambodži. Je to bylina asi 0,5 - 1 m vysoká s hruškovitě ztlustlými hlízami, které 

jsou asi 5 cm dlouhé, 3 cm široké a mají prstovitě ztlustlé článkované asi 1,5 cm silné a 5 cm 

dlouhé oddenky. Z oddenku vyrůstají listy a kořeny. Listy jsou dlouze řapíkaté, široce 

kopinaté a před rozvinutím kornoutovitě svinuté. Mezi nimi vyrůstá přímý asi 15 cm vysoký 

stvol, zakončený hustým klasem bledě žlutých květů. Plodem je trojpouzdrá mnohosemenná 

tobolka, která se v době zralosti otevírá třemi chlopněmi. Semena jsou s míškem. Hlízy i 

oddenky poskytují drogu (Curcumae radix). Droga má žlutou barvu. Farmaceutickou 

surovinou je oddenek, který je bohatý na biologicky aktivní látky: silice (1,5 – 6% 

s monocyklickými monoterpeny a seskviterpeny), pryskyřice, barviva (kurkuminoidy) a 

škroby. 50 – 80% seskviterpenů připadá na turmerony a dehydroturmeron. Barvivo tvoří žlutý 

fenolický kurkumin, desmethoxykurkumin a bis-desmethoxykurkumin. Dále obsahuje α-

pinen, β-pinen, kamfen, limonen, eugenol, škrob a protichřipkově působící cineol. 

Nejvýznamnější složkou je pigment kurkumin, který má protizánětlivý a hepatoprotektivní 

účinek. Kurkuma dlouhá se dále používá k léčbě žlučníkových nemocí (podporuje tvorbu a 
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vylučování žluči), při bolestech břicha, nadýmání, zlepšuje trávení a také je účinná proti 

parazitům. Působí pozitivně na prokrvení, snižuje nebezpečí tvorby krevních sraženin a 

pomáhá je rozpouštět. Zmírňuje také záněty kloubů, je vhodná při artróze, pomáhá při 

bolestech v krku, ramenou, bolestech zubů a poruchách menstruace. Zevně působí na hnisavé 

záněty spojivek, nehojící se vředy, lišeje a jiná poranění. Nejnovější studie ukazují, že 

kurkumin, pálivá žlutá složka koření kari, by mohl mít význam jako doplněk léčby 

nádorových onemocnění. Dále se využívá jako koření a barvivo. Dříve také na výrobu 

reagenčních kurkumových papírků pro důkaz kyselin. Na prášek rozemletý oddenek je  

základem tzv. kari koření a v malém množství se používá k přípravě některých orientálních 

parfémů. U některých citlivých jedinců  může vyvolat alergickou reakci [5, 6, 19].  

 

 

Obr. 3: Curcumae longae rhizoma, (převzato z cit. [23]). 
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Obr. 4: Curcuma longa, (převzato z cit. [22]). 

 

Curcuma xanthorrhiza (Christm.) Rosc. (kurkuma žlutokořenná), je to indonéský druh, 

který ve svém oddenku obsahuje až 40% škrobu, asi 12% silic, seskviterpeny (zingiberen, 

kurkumen aj.) a barviva (kurkuminoidy). Lékopisnou surovinou je oddenek (Curcumae 

xanthorrhizae rhizoma) [5]. 
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Obr. 5: Curcumae xanthorrhizae rhizoma,   Obr. 6: Curcuma xanthorrhiza,  

(převzato z cit. [27]).      (převzato z cit. [28]). 

 

Curcuma zedoaria (Bergius) Roxb. (kurkuma citvar), je to čínský druh, největší z ostatních. 

Využívá se oddenek, který obsahuje seskviterpenové elemeny. β-izomer elemenu je 

perspektivní antitumorózní látka [5].  

 

 

Obr. 7: Curcumae zedoariae rhizoma, (převzato z cit. [24]). 
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Obr. 8: Curcuma zedoaria, (převzato z cit.[22]). 

 

Elettaria cardamomum (L.) Maton  (kardamom obecný), je to bylina, která vyrůstá 

z mohutného oddenku a dorůstá výšky 2 – 4 m. U kořene lodyhy jsou dvě řady plochých listů 

dorůstajících délky 0,5 – 0,7 m, na horní ploše hladkých tmavozelených, ze spodu světlých a 

sametových. Květenství se vytváří na samostatném horizontálním stonku, táhnoucím se při 

zemi. Okvětní lístky jsou bílé nebo slabě nažloutlé s nafialovělými žilkami a žlutými nebo 

růžovými okraji. Plodem jsou podlouhlé nazelenalé tobolky, které dorůstají délky 2 cm a 

obsahují 15-20 aromatických hnědočervených semen. Rozmnožuje se zejména dělením 

oddenků. Kardamom pochází z tropických deštných pralesů Kardamomských hor při 
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jihozápadním pobřeží Indie. Pěstuje se i na Srí Lance, v Guatemale a Tanzánii. Kvete a jeho 

plody dozrávají pouze v oblasti tropů. Optimální pro pěstování je teplota kolem 22 ˚C a trvale 

vlhká půda. Z obsahových látek jsou to například terpeny, které jsou složkou éterického oleje 

(1,8-cineol, borneol, myrcen, α-pinen, β-pinen, limonen, geraniol, sabinen, linalol, α-

terpineol), karboxylové kyseliny, které jsou složkou tuků obsažených v semenech (kyselina 

olejová, linolová, palmitová, stearová) a vitamíny (thiamin, riboflavin, niacin). Poskytuje 

oddenek, tobolky, semena a je zdrojem silic. Semena obsahují velké množství tuků, bílkovin, 

sacharidů a škrobu. Tobolky jsou ceněným kořením. Mleté koření se nazývá kardamom, který 

je také jednou složkou indického kari. Používá se při výrobě masných výrobků, sladkých jídel 

a v likérnictví. Semena podporují trávení a stimulují organismus. Oddenek je účinný proti 

únavě a horečce [5, 6, 18]. 

 

 

Obr. 9: Cardamomi fructus, (převzato z cit. [26]). 
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Obr. 10: Elettaria cardamomum, (převzato z cit. [25]). 

 

Zingiber officinale Rosc. (zázvorovník lékařský), jeho podrobný popis viz. níže [5]. 

 

 Zázvorníkovitým je příbuzná čeleď Marantaceae – marantovité, která se liší 

asymetrickými květy a zduřením řapíku v místě spojení s čepelí.  

Do této čeledi patří Maranta arundinacea (maranta třtinovitá), tato rostlina má škrobnaté 

oddenky, které jsou dužnaté, prstovitě větvené a poskytují škrob, tzv. arrow-root (Amylum 

marantae) [6]. 

 Do čeledi Musaceae – banánovníkovité patří největší byliny. 

Musa sapientium (banánovník ovocný), který se dnes pěstuje v mnoha formách na plantážích 

tropů celého světa [6]. 
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3.1.2 ZINGIBER OFFICINALE 

 

3.1.2.1 MAKROSKOPICKÝ POPIS ZINGIBER OFFICINALE 

 Zázvorník lékařský je vytrvalá bylina s dužnatým, hlízovitě ztluštělým, článkovaným a 

rozvětveným oddenkem charakteristického vzhledu. Kořeny jsou tlusté, vláknité, rozložené ve 

svrchní vrstvě půdy. Z oddenku každým rokem vyrůstá několik štíhlých 1 – 1,5 m vysokých 

stonků, na které pochvou přisedají střídavé, čárkovitě kopinaté, celokrajné listy, které 

dosahují délky 5 – 30 cm a šířky 8 – 20 mm. Tyto olistěné stonky nekvetou. Zářivě žluté nebo 

bílé květy, které mají purpurové a tečkované pysky, vyrůstají z paždí podpůrných 

žlutozelených listenů na bezlistých, pouze blanitými šupinami porostlých stoncích, které 

vyrůstají přímo z oddenku a jsou vysoké jen asi 20 – 30 cm. Květy jsou uspořádány do 

koncového klasovitého nahloučeného květenství, dlouhého asi 5 cm. Každý květ se člení na 

kalich a korunu. Kalich je krátký, trubicovitý, na jedné straně rozštěpený. Korunní lístky jsou 

zelenkavě žluté, ve spodní části trubkovité, směrem nahoru rozšířené a zakončené 3 cípky. 

Má 6 prašníků, z nichž 5 je zdegenerováno na staminodia. Vnější je přetvořen na korunní 

lístek, 2 vnitřní srůstají do nápadného trojvrstvého žlutofialového pysku. Zázvor má spodní 

trojpouzdrý semeník s chomáčkovitou bliznou, ze kterého se po opylování vyvine plod. 

Plodem jsou trojpouzdré mnohosemenné tobolky, které se ale vyvíjejí jen vzácně a navíc 

zpravidla nedozrávají. Proto se zázvorník množí z oddenkových řízků. Pěstuje se v tropické 

Asii jako zelenina a lékopisnou surovinou je oddenek (Zingiberis rhizoma) [4, 5, 15, 16].  

Oddenek je ze stran zploštělý, nahoře s krátkými plochými oválnými a nepravidelně 

větvenými výběžky, každý často na horním konci s jizvou. Celý oddenek je asi 5 – 10 cm 

dlouhý, 1,5 – 3 cm nebo 4 cm široký a 1 – 1,5 cm silný, často podélně rozštěpený. Loupaný 

oddenek je na svrchní straně světle hnědý, podélně rýhovaný, někdy vláknitý. Zevní strana 

neloupaného oddenku je světle až tmavě hnědá, více nebo méně pokrytá korkem se 

sbíhavými, úzkými, podélnými a příčnými rýhami. Korek je odstraněn z bočních stran, mezi 

jednotlivými výběžky zůstává. Droga je na lomu krátká, škrobnatá s vyčnívajícími vlákny. Na 

hladkém příčném řezu je oddenek žlutý až žlutohnědý a je zde patrná úzká kůra, oddělená 

endodermis od široké dřeně. Oddenek obsahuje četné roztroušené cévní svazky a hojné 

roztroušené pryskyřičné buňky se žlutým obsahem. U neloupaného oddenku je patrná ještě 

zevní vrstva tmavohnědého korku [1, 16, 32].  
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3.1.2.2 MIKROSKOPICKÝ POPIS PRÁŠKOVANÉ DROGY 

Droga se upráškuje. Prášek je světle žlutý nebo nahnědlý. Pozoruje se pod 

mikroskopem v chloralhydrátu RS. Práškovaná droga je charakteristická skupinami velkých 

tenkostěnných komůrkových vláken s jednou stěnou často zubatou, docela velkými síťovitě 

ztlustlými cévami, často provázenými úzkými tenkostěnnými buňkami, obsahujícími hnědé 

barvivo a množstvím tenkostěnného parenchymu dřeně. Některé buňky parenchymu obsahují 

hnědou oleopryskyřici a úlomky hnědého korku, které jsou obvykle patrné v plošném 

pohledu. Při pozorování pod mikroskopem v roztoku glycerolu R 50% (V/V) jsou patrná 

četná škrobová zrna, jednoduchá, zploštělá, oválná až vejčitá nebo nepravidelná, až asi 50 µm 

dlouhá, 25 µm široká a 7 µm silná, na jejichž užším konci je malé hilum (pupek, branka). 

Škrobová zrna jsou někdy nezřetelně příčně vrstevnatá [1, 16].  

 

3.1.2.3 ORGANOLEPTICKÉ VLASTNOSTI 

Droga má charakteristickou aromatickou vůni, která se popisuje jako teplá, kořenná, 

nasládle pikantní a štiplavě ostrá. Chuť je kořenitá, pálivá a citronová. Barva oddenku je od 

světle žluté po hnědou [1, 4, 16]. 

  

3.1.2.4 PŮVOD, GEOGRAFIE, PĚSTOVÁNÍ, SKLIZE Ň, ZPRACOVÁNÍ,   

SKLADOVÁNÍ 

  V Indii je zázvor známý pod názvem Adrak nebo Sunthi a pochází původně z teplých 

a vlhkých tropických džunglí jihovýchodní Asie, i když se dnes již nedá říci odkud přesně. 

Nejpravděpodobnějšími oblastmi původu jsou Jáva, Tichomořské ostrovy nebo Bismarckovo 

souostroví [4, 9]. 

Zázvor se vyskytuje v tropech a subtropech. Pěstuje se v Austrálii, Brazílii, Číně, 

Kostarice, na ostrovech Fidži, v Indii, Jamajce, Japonsku, Nigérii, Sierra Leone, jihovýchodní 

Asii, na Tchaj-wanu a ve střední Africe [4].  

Rostlina potřebuje tropické klima, tzn. stejnoměrnou teplotu, dostatek vláhy, patřičně 

vysokou vlhkost vzduchu a přímé sluneční záření. Daří se jí v lehké půdě bohaté na živiny, 

která potřebuje dostatek přírodního hnojiva a musí být pečlivě ošetřována a obdělávána.  

Pěstuje se ve vyšších polohách, nejlépe do 900 metrů nad mořem [4, 15].  

Jde v podstatě o víceletý keř, velmi náročnou rostlinu, která se většinou musí 

vysazovat každý rok znovu. Množí se vegetativně prostřednictvím oddenku [4].  
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 V současné době se zázvor pěstuje pouze v uměle pěstovaných kulturách a planě 

rostoucí se již nevyskytuje [9]. 

Indie je největším výrobcem zázvoru na světě s více než 30% celosvětového podílu. 

Na druhé pozici je s asi 20,5% Čína, následuje Indonésie s 12,7%, Nepál s 11,5% a Nigérie s 

10% celosvětové produkce zázvoru [8].  

Oddenky zázvorníku se sklízejí po odkvětu, když stonek začíná vadnout (asi 9 až 11 

měsíců po výsadbě) [15]. 

Malé kořeny a nadzemní části rostliny se odstraní a oddenek se naloží do vody, aby nevyschl. 

Kromě toho musí být voda horká, aby se zlikvidovali škůdci a bakterie. Nakonec se hlízy 

okartáčují nebo oloupou a následně usuší. Pokud se rostlina ponechá v půdě déle, je 

štiplavější a má vláknitější dřeň. Tento zázvor se prodává mimo jiné v mletém stavu [4].  

Oddenky mladého zázvoru jsou šťavnaté, masité a mají velmi mírnou chuť. Naopak u 

staršího zázvoru jsou vláknité, skoro suché a šťáva z těchto oddenků je extrémně silná [8].  

 Usušený nerozemletý zázvor lze skladovat až 4 roky. Zázvorový prášek se může za 

vhodných skladovacích podmínek (v suchém prostředí, při teplotě 15 – 20 ˚C) uchovávat i 3 

roky, rychleji však ztrácí své aroma. Čerstvý zázvor vydrží v chladničce i několik týdnů. Při 

delším skladování může zázvor zlehka zmodrat. Znamená to, že začíná rašit, ale pořád je ještě 

poživatelný [4]. 

 

3.1.2.5 DRUHY ZÁZVORU  

Různé druhy zázvoru se od sebe liší zemí původu, vzhledem, obsahovými látkami, 

chutí a vůní [4].  

 

Australský zázvor je nejjemnější druh, lehce vláknitý. 

Brazilský zázvor se vyznačuje zvlášť velkými hlízami. 

Indický zázvor chutná sladce a po citrónech. 

Zázvor z ostrovů Fidži je poněkud vlhčí, proto nikdy nevypadá vyschle, není sirnatý a 

vláknitý jako čínský nebo thajský zázvor a chutná příjemně ostře. 

Jamajský zázvor má obzvlášť intenzivní aroma. 

Nigerijský zázvor je velmi štiplavý, ale málo aromatický. 

Zázvor ze Srí Lanky je menší, ale hodně aromatický a má intenzivní, svěže kořeněnou chuť. 

Thajský zázvor je jiné označení galgantu, je to kořenová zelenina, která patří k čeledi 

zázvorníkovitých. Květy mají bílou až krémově bílou barvu s růžovými konečky. Má ostrou 
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pepřovou chuť a používá se často v thajské kuchyni. Thajci přisuzují kořenu galgantu také 

léčivé účinky.  

Západoafrický zázvor je mimořádně ostrý. 

[4] 

 

Známý je Zázvor černý (neoloupaný oddenek), Zázvor bílý (oddenek oloupaný, 

zbavený korku a bělený například vápenným mlékem) a v Japonsku se také používá Zázvor 

růžový (oddenek nakládaný) [10, 15, 29]. 

Po usušení (sušené kousky, nebo prášek) je zázvor ještě štiplavější než čerstvý. Jedna 

čajová lžička sušeného zázvorového prášku odpovídá zhruba jedné polévkové lžíci jemně 

nastrouhaného čerstvého zázvoru, i když chuť čerstvého a sušeného zázvoru je poněkud 

odlišná. Je tedy k dostání v podobě čerstvé hlízy, sušeného či mletého zázvoru. Zázvor se také 

nakládá a kanduje. Kandovaný zázvor je kořen vařený s cukrem do měkka a používá se 

převážně jako cukrovinka [4, 8, 13].  

 

 

Obr. 11: Zingiberis rhizoma, (převzato z cit. [14]). 
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Obr. 12: Zingiber officinale, (převzato z cit. [10]). 

 

3.2 OBSAHOVÉ SLOŽKY 

 Zingiber officinale je známý pro svou vůni a štiplavou chuť. Vůně je způsobena 

silicemi, jejichž obsah se pohybuje mezi 1 - 4%. Složení silice se liší mezi jednotlivými 

kultivary a v závislosti na geografickém původu. Ale zdá se, že obsah hlavních složek – 

seskviterpenů zůstává konstantní [16, 29]. 

 Parou destilovaná silice obsahuje komplex složený z terpenoidů, obvykle s vysokým 

obsahem seskviterpenů (často více než 50%) a s menším množstvím monoterpenů [3]. 

Mezi hlavní seskviterpeny patří zingiberen (20-30%), kurkumen (6-19%), β-

seskvifelandren (7-12%) a β-bisabolen (5-12%) [3, 16, 34]. 



24 

Dále seskviterpeny zahrnují zingiberol, zingiberenol, E,E- α-farnesen, cis-seskvisabinen a  

β-seskvifelandrol (cis a trans) [29, 30, 34]. 

Z monoterpenových uhlovodíků, alkoholů a aldehydů jsou v oddenku zázvorníku 

zastoupeny hlavně β-felandren, kamfen, geraniol, borneol, citral, cineol, terpineol, neral a 

linalol [29, 30, 34].  

Štiplavá pryskyřice, kterou lze získat extrakcí acetonem a následným odpařením 

rozpouštědla je zastoupena ze 4 – 7,5% v sušené droze a až 20% v čerstvém oddenku [3, 29].  

Látky odpovědné za štiplavou chuť a částečně za antiemetické vlastnosti jsou homologickou 

řadou fenolických ketonů. Jsou identifikovány jako 1-(3´-methoxy-4´-hydroxyfenyl)-5-

hydroxyalkan-3-ony, známé jako [3-6]-, [8]-, [10]- a  [12]-gingeroly (mající v postranním 

řetězci 7 – 10, 12, 14 nebo 16 atomů uhlíku) a jejich odpovídající dehydratované produkty, 

které jsou známé jako shogaoly [16, 29].  

Gingeroly (převážně 6-gingerol) jsou hlavními štiplavými látkami a tvoří asi 33% 

pryskyřice. Kromě gingerolů a shogaolů obsahuje pryskyřice také látky neštiplavé (tuky a 

vosky), zingeron (produkt rozkladu gingerolů) a asi 25% silice [3, 30]. 

[3-6]-, [8]- a [10]-shogaoly vznikají z gingerolů dehydratační reakcí během 

skladování, sušení nebo tepelného zpracování a do značné míry chybí u čerstvého zeleného 

zázvoru [3, 29]. 

Shogaoly vznikají z odpovídajících gingerolů. Bylo zjištěno, že dehydratační přeměna  

6-gingerolu na 6-shogaol je závislá na pH. Největší stabilita je při hodnotě pH 4, naopak při 

pH 1 a teplotě 100 ˚C dochází k rychlé reverzibilní reakci [34]. 

Štiplavost čerstvého zázvoru je způsobena gingeroly a štiplavost suchého zázvoru je dána 

hlavně přítomností shogaolů [34]. 

I když se shogaoly vyskytují v menším množství, jsou dvakrát štiplavější než gingeroly [32].  

Méně štiplavými látkami jsou paradoly, hexahydrokurkumin, [4]-, [6]-, [8]- a [10]-

gingerdioly, [4]- a [6]-gingediacetáty, gingerdiony, gingerenony a o-methyl-ether deriváty 

některých těchto sloučenin [3, 29]. 

Paradoly jsou 5-deoxygingeroly [34]. 

Dalšími látkami, které byly izolovány z čerstvého zázvorníku jsou 3-dihydroshogaoly, 

dihydroparadoly, mono- a di-acetyl deriváty gingerdiolů, 1-dehydrogingerdiony a ethyl-ether 

deriváty některých těchto sloučenin. Ze suchého zázvoru byl izolován také methyl-[8]-

paradol, methyl-[6]-isogingerol a [6]-isoshogaol [34]. 
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Diarylheptanoidy (patřící mezi gingerdioly), které zahrnují mimo jiné i gingerenony 

A, B a C, byly izolovány z vodného ethanolového extraktu oddenku zázvorníku [29, 31]. 

Jsou obsaženy v čerstvém i suchém zázvoru [34]. 

Byly objeveny dvě nové sloučeniny (diarylheptanoidy): (5S)-5-acetoxy-1,7-bis(4-hydroxy-3-

methoxyfenyl)-3-heptanon a (3S,5S)-3,5-diacetoxy-1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyfenyl) 

heptan. Tyto sloučeniny byly izolovány z oddenku Zingiber officinale a jejich struktury byly 

objasněny spektrálními metodami [35].  

Byly také identifikovány tři nové monoacyldigalaktosylglyceroly nazývané 

gingerglikolipidy A, B a C [29]. 

 Obsahovými složkami oddenku této drogy, které byly izolovány z vodné frakce, jsou 

galanolakton (diterpen) a 6-gingersulfonová kyselina. Čerstvý zázvor obsahuje také 

významné množství proteázy [29].  

Dalšími látkami, které se vyskytují u Zingiber officinale jsou škrob (až 50%), lipidy 

(6-8%), volné mastné kyseliny (např. kyselina palmitová, kyselina stearová, kyselina olejová, 

kyselina linolová, kyselina kaprylová, kyselina laurová, kyseliny myristová, kyselina 

linoleová, kyselina pentadekanová, kyselina heptadekanová, kyselina arachidonová), 

triglyceridy, kyselina fosfatidová a lecitiny. 

Také jsou v této droze obsaženy aminokyseliny (např. arginin, kyselina asparagová, cystein, 

glycin, isoleucin, leucin, serin, threonin, valin), bílkoviny (asi 9%), pryskyřice, vitamíny 

(především kyselina nikotinová – niacin, vitamin A) a minerální látky [30].  

Silice z čerstvého zázvorníku má vysoký obsah geranialu (α-citral) a neralu (β-citral), 

které dávají zázvoru citronovou vůni. Některé silice mají vůni kafrovou, která je přičítána 

přítomnosti cineolu. Sušením klesá obsah monoterpenů a dochází ke zvýšení obsahu 

seskviterpenů, zejména β-seskvifelandrenu, β-bisabolenu, α-kurkumenu a α-zingiberenu. 

Dále bylo zjištěno, že se v průběhu zpracování pozoruhodně snížil obsah [6]-gingerolu a 

galanolaktonu, obsažených v čerstvém zázvoru [29]. 

Obsah kurkumenu se zvyšuje při skladování na úkor zingiberenu a β-seskvifelandrenu [3]. 

   
3.2.1 NEJDŮLEŽIT ĚJŠÍ LÁTKY A JEJICH Ú ČINKY  

Dodnes bylo v čerstvém zázvoru identifikováno přibližně 63 sloučenin a u suchého 
zázvoru asi 115 sloučenin [34]. 
 
 
100 g zázvoru obsahuje:  
97 mg vápníku 
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17 mg železa 

10 mg draslíku 

130 mg hořčíku 

34 mg sodíku 

140 mg fosforu 

[4] 

 

Asparagin: je to aminokyselina, která má močopudný účinek. 

Borneol: patří k alkoholických monoterpenům. Tiší bolest, působí protizánětlivě, snižuje 

horečku a chrání játra. 

Cineol: neboli eukalyptol, patří také k alkoholickým monoterpenům. Spolu se seskviterpeny 

je to hlavní složka éterických olejů, které rostliny produkují ve velkých množstvích. Je ostrý a 

pálivý. Mírní bolest, uvolňuje hlen, tlumí kašel, působí antibakteriálně a snižuje krevní tlak. 

Cumen: má antialergický a antibakteriální účinek. 

Cymen: neboli p-cymol, kapalina, která patří mezi terpenové uhlovodíky. Má antivirový, 

stimulační účinek a je účinný proti plísním. 

Dehydrogingeron: viz. gingerol, posiluje funkci jater a působí protizánětlivě. 

Geraniol: monoterpenový alkohol a součást éterických olejů. Je účinný proti plísním 

(zejména  proti candidě albicans, neboli kvasinkám), odpuzuje hmyz a stimuluje imunitní 

systém.  

Gingerdion: patří k fenolickým fytaminům. Jde o obranné mechanismy rostlin proti virům a 

hmyzu. Fytaminy jsou důležité pro přežití rostlin a zdravou výživu člověka. Snižují krevní 

tlak, regulují hladinu cukru v krvi, podporují trávení, zbavují látkovou výměnu škodlivin, 

stimulují imunitní systém, předcházejí zánětům, snižují hladinu cholesterolu v krvi a brání 

vzniku nádorů. 

Gingerol: má na svědomí štiplavost zázvoru. Rozpadá se na zingeron a hexanal a dále na 

shogaol. Je součástí oleoresinu. Přibližně ¼ vazkého oleoresinu je složena z gingerolů, 

skupiny organických sloučenin. Mírní bolest, snižuje horečku, zklidňuje žaludek, povzbuzuje 

trávicí šťávy, brání srážení krve, podporuje prokrvení, snižuje hladinu cholesterolu v krvi a 

mírně reguluje krevní tlak. Gingeroly mají podobnou strukturu a podobný účinek jako aspirin. 

5 g zázvoru denně proto značně snižuje náchylnost k mrtvicím a trombózám. 

Hexahydrokurkumin : kurkumin se vyskytuje v přírodní podobě ve žlutém kořenu 

(kurkuma). Je oranžovožlutý a používá se jako přísada do potravin (E 100). Kurkumin je 
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tradiční významnou součástí kari a lze ho vyrobit i synteticky. Stimuluje imunitní systém, 

posiluje funkci jater, snižuje hladinu cholesterolu v krvi, povzbuzuje sekreci žluči a tvorbu 

enzymů slinivky břišní, odpuzuje hmyz a dráždí kůži.  

Chavicol: patří k fenylpropanům. Má povzbuzující, stimulační účinek a je účinný proti 

plísním. 

Limon : přírodní látka ze skupiny monocyklických monoterpenů, čirá kapalina s citronovou 

vůní. Uklidňuje, uvolňuje křeče, stimuluje imunitní sytém, odpuzuje hmyz a dráždí kůži.  

Linalol : je součástí éterických olejů. Uvolňuje napětí, uklidňuje, mírní bolest, působí 

antibakteriálně.  

Myrcen: čirá až mírně nažloutlá kapalina, acyklický monoterpen a součást éterických olejů. 

Má antibakteriální účinek, stimuluje imunitní systém, odpuzuje hmyz a uvolňuje svaly.  

Neral: stereoizomer, spolu se stereoizomerem geranialem tvoří citral. Má antibakteriální 

účinek.  

Oleoresin: viz. gingerol a shogaol. Vazká zlatohnědá tekutina, která vznikne, když se zázvor 

vylouhuje v rozpouštědlech jako je třeba alkohol a poté spaří. Je složený asi z 1/3 prchavých 

éterických olejů, 1/3 pálivých látek a 1/3 tuků a dalších organických látek. Získává se extrakcí 

v rozpouštědlech ze semen, kořenů, listů nebo plodů. V téměř všech oleoresinech je obsažen 

éterický olej. Obarvuje, dodává chuť, uklidňuje a uvolňuje křeče. 

Piny: alfa a beta-piny jsou bicyklické terpeny. Tvoří hlavní složku terpentýnových olejů, 

které se získávají destilací vodní parou z piniové pryskyřice. Stimulují imunitní systém, 

uvolňují hlen, tlumí kašel a odpuzují hmyz.  

Proteáza: enzym, který umí štěpit proteiny nebo peptidy. Tráví bílkovinu a všeobecně 

podporuje trávení.  

Shogaol: je součástí oleoresinu a hlavní nosič štiplavosti zázvoru. Jeho množství se zvyšuje 

skladováním a ohřevem. Povzbuzuje, mírní bolesti, snižuje horečku, uklidňuje, rozšiřuje cévy, 

zvyšuje krevní tlak, podporuje trávení, snižuje hladinu cholesterolu v krvi a brání srážení 

krve. 

Terpineol: existují tři izomery α-, β-, γ-terpineol, monocyklické monoterpenové alkoholy, 

čiré bezbarvé tekutiny s různými charakteristickými pachy. Dezinfikuje a tlumí kašel.  

Zineol: jde o éterický olej, zlepšuje prokrvení kůže, ale ve vysokých dávkách může kůži 

naopak dráždit. 

Zingeron: monoterpenový derivát, fenylpropan, který vzniká z gingerolu. Pokud je zázvor 

starý, nesprávně skladovaný nebo příliš dlouho vařený, ztrácí ostrost. Takto vzniklé 

sloučeniny se nazývají zingerony. Zvyšuje krevní tlak.  
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Zingiberol : hydroxyforma zingiberonů. Má protizánětlivý a antibakteriální účinek  

[4]. 

 Gingerol a shogaol společně posilují srdce, stimulují imunitní systém a povzbuzují 

chuť k jídlu [4]. 

   

 

Obr. 13: Hlavní obsahové látky, (převzato z cit. [3]). 
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Obr. 14: Další obsahové látky, (převzato z cit. [34]). 

 

 3.3 FARMAKOLOGIE  

Protože má zázvor hodně obsahových složek, má také řadu účinků (antiemetiký, 

protizánětlivý, antioxidační, antitumorózní, kardiotonický, antimikrobiální a další). Bylo také 

prokázáno, že stimuluje imunitní systém, inhibuje agregaci krevních destiček, podporuje 

sekreci slin, žaludečních šťáv a žluči [31].  

3.3.1 TRADIČNÍ UŽITÍ                     

Zázvor se používá především k léčbě nevolnosti, zvracení, nadýmání, dyspepsie, 

průjmů, kinetóz a jiných žaludečních potíží. Dále k léčbě nachlazení a horečky, kašle, infekcí 

horních cest dýchacích, anorexie, migrén, křečí, revmatických a svalových poruch. Používá se 

také jako protizánětlivá droga, zlepšuje trávení, povzbuzuje chuť k jídlu u lidí trpících 
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nechutenstvím, pomáhá proti edémům a pocitu chladných končetin [16, 32, 33]. 

            Lokálně je čerstvá šťáva ze zázvoru používána k léčbě popálenin a esenciální olej jako 

analgetikum [33]. 

Zázvor se také hojně využívá jako koření. V potravinách a nápojích se používá jako 

ochucovadlo a v průmyslu jako vonná složka mýdel a kosmetiky [33]. 

3.3.2 EXPERIMENTÁLNÍ A KLINICKÁ FARMAKOLOGIE  

3.3.2.1 ÚČINEK PROTI NEVOLNOSTI A ZVRACENÍ    

            Antiemetické účinky zázvoru jsou připisovány hlavně gingerolům a shogaolům 

přítomným v Zingiberis rhizoma. Na rozdíl od většiny antiemetických léků, které působí na 

CNS, se předpokládá, že antiemetická aktivita zázvoru je založena na místním 

gastrointestinálním účinku. Galanolakton pravděpodobně působí jako antagonista 

serotoninových 5-HT3 receptorů v ileu. Převládající antiemetický účinek zázvoru je 

lokalizován do trávícího traktu, ale existují i důkazy, že některé složky zázvoru ovlivňují také 

centrální nervový systém [31, 33].  

 

            Studie na zvířatech prokázaly antiemetické vlastnosti čerstvého zázvoru. V klinických 

studiích byly porovnávány účinky 1,88 g sušeného práškovaného zázvoru, 100 mg 

dimenhydrinátu a placeba v prevenci gastrointestinálních příznaků nevolnosti u 36 zdravých 

jedinců, kteří vykazovali velmi vysokou citlivost ke kinetózám. Bylo zjištěno, že zázvor má 

lepší účinky než dimenhydrinát a placebo v prevenci gastrointestinální příznaků kinetóz 

(závrať, studené pocení, zvracení) [30, 32]. 

Do další klinické studie bylo zařazeno 120 žen, které podstoupily gynekologickou 

operaci. Těmto ženám byl ústně podáván buď 1 g práškovaného zázvorového oddenku, nebo 

100 mg metoklopramidu a byla hodnocena pooperační nevolnost a zvracení. 10% pacientek 

ve skupině užívající zázvor mělo jednu nebo více epizod zvracení, 17,5% pacientek 

v metoklopramidové skupině a 22,5% v placebo skupině. Bylo zjištěno, že užíváním zázvoru 

došlo ke statisticky významně nižšímu výskytu  nevolnosti a zvracení při srovnání 

s placebem. Účinek zázvoru byl srovnatelný s účinkem metoklopramidu [31]. 

V dalších klinických studiích byl testován účinek 500 g práškovaného zázvorového 

oddenku, podaného perorálně 2 hodiny před plavbou, jako preventivní léčba mořské nemoci. 
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Výsledek jedné studie prokázal, že 4 hodiny po podání byl zázvor statisticky lepší než 

placebo ve snižování epizod zvracení a studeného pocení. Dále byly srovnány účinky 

několika volně prodejných léků a léků vázaných na předpis v prevenci mořské nemoci 

(skopolamin, dimenhydrinát s kofeinem, cyklizin, cinnarizin, cinnarizin s domperidonem a 

meklizin s kofeinem) u 1489 dobrovolníků během plavby na moři. Tato studie prokázala, že 

zázvor byl stejně efektivní jako jiné testované antiemetické léky [16, 31].  

Klinickými studiemi bylo také zjištěno, že perorálním užíváním zázvoru lze efektivně 

léčil nevolnost a počet epizod zvracení v těhotenství bez nežádoucích účinků na plod  

[16,40].  

            Konvenční antiemetika jsou zatížena potenciálními teratogenními účinky během 

kritického embryonálního vývoje plodu. Proto by bezpečné a účinné léky byly vítaným 

doplněním léčebného repertoáru. Byly provedeny klinické studie, které hodnotily účinnost a 

bezpečnost Zingiber officinale v terapii nevolnosti a zvracení během těhotenství. U 4 ze 6 

studií byla prokázána převaha zázvoru oproti placebu. Další 2 studie uvádí, že zázvor byl 

stejně účinný jako referenční lék (vitamin B6) ve zmírnění nevolnosti a počtu epizod 

zvracení. Observační studie ukázala absenci významných nežádoucích účinků. Zázvor může 

být efektivním prostředkem v léčbě nevolnosti a zvracení v těhotenství.  Nicméně, více 

observačních studií s větší velikostí vzorku je nezbytných pro potvrzení povzbudivých 

předběžných údajů o bezpečnosti zázvoru [37]. 

V další klinické studii bylo také zkoumáno, zda užívání zázvoru k léčbě nevolnosti a 

zvracení v těhotenství je ekvivalentní pyridoxin-hydrochloridu (vitamin B6) u 91 těhotných 

žen. Ženy užívaly 1,05 g zázvoru nebo 75 mg vitaminu B6 denně po dobu 3 týdnů. Účinky 

zázvoru byly ekvivalentní vitaminu B6 při snižování nevolnosti a epizod zvracení [38].  

Stejné výsledky byly dosaženy i v další klinické studii, kdy bylo jedné skupině těhotných žen 

po dobu 3 dnů podáváno 500 mg zázvoru 3x denně a druhé skupině 10 mg vitamínu B6 [41].      

Další klinickou studií byl hodnocen účinek zázvorového extraktu na těhotenstvím 

vyvolanou nevolnost. Jedné skupině bylo podáváno 125 mg zázvorového extraktu/4x denně 

po dobu 4 dní a druhé skupině placebo. Nebyly nalezeny žádné rozdíly v porodní hmotnosti 

nebo vrozených vadách u dětí narozených ženám, které užívaly zázvor, ve srovnání s běžnou 

populací dětí narozených v letech 1999 - 2000. Ústní podání zázvoru 1 g denně po dobu 4 dnů 

bylo významně účinnější než placebo v léčbě těhotenstvím vyvolané nevolnosti a zvracení u 

žen v prvním trimestru těhotenství. Závažnost nevolnosti a počet epizod zvracení se výrazně 
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snížil u skupiny užívající zázvor než u skupiny s placebem. Pacientky ve skupině, která 

dostávala zázvor hlásili mírné bolesti břicha, průjem a pálení žáhy. Žádné nežádoucí účinky 

na plod nebyly v této terapeutické skupině prokázány. 

Klinickou studií se nepotvrdilo, že užíváním zázvoru v prvním trimestru těhotenství dochází 

ke zvýšenému riziku velkých malformací u plodů nad základní sazbu, která je 1% až 3% [39].  

 

Čínské a Japonské výzkumy ukázaly, že ústní a intragastrické podání čerstvého 

zázvorového odvaru stimuluje žaludeční sekreci. Němečtí vědci zjistili, že žvýkání 9g 

krystalického zázvoru mělo velký vliv na produkci slin. Amylázová aktivita byla také 

zvýšena, ale sliny nebyly více vodnaté, i když obsahovaly méně mukoproteinu. 

Intraduodenální dávky zázvorového extraktu zvýšily sekreci žluči u krys [32]. 

            Tím, že zázvor stimuluje tok slin, žluči i žaludečních šťáv pravděpodobně potlačuje 

žaludeční stahy, zvyšuje tonus střevní svaloviny a zvyšuje peristaltiku [31]. 

Bylo zjištěno, že zázvorový extrakt, izolovaný 6-shogaol a gingeroly zlepšili 

gastrointestinální motilitu u myší po perorálním podání [32]. 

Zázvor, stejně jako jiné štiplavé ajurvédské byliny, pravděpodobně zvyšuje 

biologickou dostupnost mnoha léků tím, že podporuje jejich vstřebávání a nebo je chrání před 

metabolizováním při jejich prvním průchodu játry [32]. 

 

3.3.2.2 PROTIZÁNĚTLIVÝ Ú ČINEK 

Předpokládá se, že některé složky zázvoru inhibují cestu cyklooxygenázy (COX), 

lipoxygenázy a také tumor nekrotizující faktor (TNF-α). Rovněž se zdá, že dochází k 

potlačení syntézy prostaglandinu E2 (PGE2) a tromboxanu B2 (TXB2) [33].  

            Jedním z mechanismů zánětu je zvýšené okysličení kyseliny arachidonové, která je 

metabolizována cyklooxygenázou a 5-lipoxygenázou, což vede ke vzniku prostaglandinu E2 a 

leukotrienu B4, dvou silných mediátorů zánětu [16, 31, 32].  

In vitro studie prokázaly, že horký vodný zázvorový extrakt inhiboval aktivitu 

cyklooxygenázy a lipoxygenázy v kaskádě kyseliny arachidonové. Proto jeho protizánětlivé 

účinky mohou být v důsledku snížené tvorby prostaglandinů a leukotrienů. Tato droga byla 

také účinným inhibitorem tromboxanové syntázy a zvýšila hladinu prostacyklinu, a to bez 

současného zvýšení prostaglandinů E2 nebo F2α [16].  
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In vivo studie ukázaly, že po perorálním podání zázvorového extraktu poklesl otok na 

krysí končetině účinkem 6-shogaolu, který inhiboval cyklooxygenázu. Účinnost extraktů byla 

srovnatelná s kyselinou acetylsalicylovou [16, 32].  

V další studii na myších bylo prokázáno, že 6-gingerol byl účinný v léčbě zánětu ucha 

u skupiny, které byl podáván zázvor [31].  

Bylo prokázáno, že dva nedávno objevené dialdehydy (diterpeny), izolované ze 

zázvorových extraktů, jsou inhibitory lidské 5-lipoxygenázy in vitro [16]. 

            Provedením dalších studií se zjistilo, že gingerdiony a shogaoly mají farmakologické 

vlastnosti podobné duálně působícím NSAID, což bylo prokázáno na lidských leukocytech in 

vitro. Je známo, že tyto inhibitory mají méně vedlejších účinků a jsou účinnější než konvenční 

NSAID. Dále bylo prokázáno, že gingeroly s dlouhým postranním alkylovým řetězcem jsou 

lepšími inhibitory syntézy leukotrienů než syntézy prostaglandinů. Předpokládá se, že zázvor 

a některé jeho složky jsou účinné proti cytokinům, syntetizovaným a vylučovaným v místě 

zánětu. Cytokiny jsou malé proteiny, které jsou v místě zánětu vylučovány lymfocyty, 

makrofágy, fibroblasty a dalšími buňkami. Působí jako chemičtí poslové mezi buňkami 

podílejícími se na imunitních a zánětlivých reakcích [34].   

Protizánětlivý, analgetický a antipyretický účinek ethanolového zázvorového extraktu 

byl prokázán studiemi u potkanů a myší. Bylo zjištěno, že hlavně 8-paradol má lepší 

antiagregační účinek a je silnějším inhibitorem cyklooxygenázy (COX-1) než aspirin.  

Dále se předpokládá, že karbonylové funkční skupiny, které se vyskytují u paradolu a 

diarylheptanoidů  mohou přispět k jejich silnému antiagregačnímu účinku a inhibici COX-1 

[34].   

Předpokládá se, že ani zázvor ani jeho složky nezpůsobují gastrointestinální nežádoucí 

účinky, které jsou obvykle vyvolané právě konvenčními NSAID, jako důsledek inhibice 

prostaglandinů. Ve skutečnosti byl u potkanů prokázán antiulcerózní účinek zázvoru [34].  

3.3.2.3 ANTIOXIDAČNÍ ÚČINEK 

          Extrakty ze zázvoru mají výraznou antioxidační aktivitu srovnatelnou se syntetickými 

antioxidanty [32]. 

Bylo prokázáno, že 6-gingerol obsažený v zázvoru má kromě protizánětlivého a 

antiapoptotického účinku také silný antioxidační účinek. To z něj činí velmi efektivní 

prostředek v prevenci proti ultrafialovému záření B a produkci COX-2 a také možný léčebný 

prostředek proti kožním poruchám vyvolaným UVB zářením [34]. 
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Je dobře známo, že antioxidační aktivita rostlinných extraktů obsahujících polyfenoly 

je dána jejich schopností být dárci atomů vodíku nebo elektronů a zachytit volné radikály. 

Provedené in vitro testy ukazují, že zázvorový extrakt je schopný kontrolovat množství 

volných radikálů a peroxidaci lipidů. To by mohlo zabránit poškození v lidském těle, které 

volné radikály způsobují [42].                                                                    

Cassumunin A prokázal silný antioxidační účinek. Jde o složitý kurkuminoid 

izolovaný ze Zingiber cassumunar. Zingeron, který byl izolovaný ze zázvorového oddenku, 

inhiboval v játrech potkanů peroxidaci lipidů, a to při vysokých koncentracích (větších než 

150 µmolů) [31].  

            Kyselina linolová se snadno oxiduje kyslíkem ve vzduchu. Tato autooxidace vede ke 

vzniku řetězové reakce, tvorbě vázaných dvojných vazeb a později také k získání druhotných 

produktů jako jsou aldehydy, ketony, alkoholy atd. Byla provedena studie vlivu zázvorového 

extraktu na potlačení peroxidace kyseliny linolové. U 0,02% zázvorového extraktu byla 

prokázána antioxidační aktivita srovnatelná se syntetickými antioxidanty [42]. 

            Díky antioxidačnímu účinku zázvor zabraňuje oxidaci fosfolipidů buněčných 

membrán, zachovává jejich propustnost a neporušenost buněčného metabolismu. Ochranou 

před agresivními radikály OH ¯ by zázvorový extrakt mohl zabránit poškození DNA. Bylo 

prokázáno, že inhibiční účinek zázvoru proti hydroxylovým radikálům je lepší než u 

kvercetinu. Vlastní antioxidační ochranné systémy všech organismů nejsou dostatečné, aby se 

zabránilo všem možným poškozením. To je důvod, proč dochází k zařazení netoxických 

antioxidantů (flavonoidů a polyfenolů) do lidské stravy [42].  

Zázvor je nepostradatelnou součástí mnoha potravinových přísad. Přírodní 

antioxidanty mají velký dopad na bezpečnost a přijatelnost potravin. Nejen že udržují jídlo 

stabilní proti oxidaci, ale mohou být také účinné proti mikrobiálnímu růstu. Nicméně, 

přidávání přírodních antioxidantů do potravin může hrát velmi důležitou roli, protože přidané 

sloučeniny zlepšují činnost vlastních antioxidačních systémů. Je ale potřeba tuto oblast více 

prozkoumat. Z výsledku studie vyplívá, že zázvor by mohl působit jako přírodní konzervační 

prostředek srovnatelný se syntetickými antioxidanty v potravinářském a farmaceutickém 

průmyslu [42].  

3.3.2.4 ANTITUMORÓZNÍ ÚČINEK 

            Zázvorové extrakty prokázaly také významnou antitumorózní aktivitu proti lidských 

nádorových buňkám. Tyto extrakty potlačily škody na DNA způsobené peroxidací lipidů, 
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inhibovaly vznik kyslíkových radikálů a oxidaci kyseliny linolové [29].  

            Předpokládá se, že 6-gingerol (aromatický polyfenol) má i protinádorový účinek. 

Tato látka pravděpodobně umožňuje ochranu proti volným radikálům a působí tedy jako 

antioxidant. 6-gingerol působí protinádorově pravděpodobně prostřednictvím různých 

mechanismů.  Kurkumin má také antioxidační účinky a zdá se, že působí protektivně proti 

nádorovému bujení [7]. 

            Výzkum prokázal, že strava je jedním z klíčovým faktorů, který zvyšuje riziko řady 

chronických chorob včetně rakoviny. V USA bylo prokázáno, že úpravou stravy může dojít  

ke snížení incidence rakoviny až o 35%. Nedávný výzkum se zaměřil na identifikaci 

chemických struktur v různých kořeních, které mají hypolipidemické, antiagregační, 

antitumorózní nebo imunitně-stimulační účinky. Tyto látky by proto mohly být užitečné jako 

doplňky stravy v prevenci proti kardiovaskulárním onemocněním a rakovině. Hodně studií, 

které zkoumají protinádorové účinky zázvoru se zaměřuje převážně na léčbu chemoterapií 

vyvolanou nevolnost a zvracení u pacientů s rakovinou. Pacienti jsou léčeni různými dávkami 

zázvoru. Zjistilo se, že 6-gingerol inhiboval buněčnou transformaci a činnost proteinu 1  

(AP-1), kteří hrají zásadní roli v nádorovém bujení a neoplastické transformaci. V další studii 

byla zkoumána schopnost 6-gingerolu inhibovat nádorové bujení v kůži myší. 6-gingerol 

inhiboval u myší kožní nádorové bujení a tumorem vyvolaný zánět. Výsledkem další studie 

bylo, že 6-gingerol spolu se 6-paradolem způsobují  apoptotickou buněčnou smrt, což 

naznačuje jejich potenciální cytotoxické a cytostatické účinky [7]. 

            Z provedených výzkumů vyplívá, že kurkuminoidy jsou potenciálními látkami k léčbě 

rakoviny prostaty, pankreatu a mnohočetného myelomu. Studiemi na krysách a myších, in 

vitro, se zkoumal protinádorový účinek kurkuminu, jeho schopnost inhibovat karcinogenezi 

během nádorového bujení, angiogenezi a růst nádorů. Zdá se, že kurkumin brání poškození 

DNA. Prostřednictvím studie bylo zjištěno, že kurkumin pravděpodobně u myší inhiboval 

nádorové bujení 8-hydroxydeoxyguanosinu v buněčné DNA. Antioxidační a protizánětlivé 

účinky kurkuminu jsou spojeny s preventivním účinkem proti nádorům. Studie o účincích 

kurkuminu na krysách došly k závěru, že zdánlivý protizánětlivý a protinádorový účinek 

kurkuminu je závislý na dávce. Studie na potkanech také zjistily, že kurkumin inhibuje 

adenokarcinomy v tlustém střevě. Tyto účinky byly také závislé na dávce. Kurkumin má 

pravděpodobně antiproliferativní vlastnosti, které navozují apoptózu. Kromě toho studie 

indukované karcinogeneze u křečků došla k závěru, že kombinace zeleného čaje a kurkuminu 
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redukuje výskyt v ústech viditelných nádorů a zvyšuje apoptopický index. Předpokládá se, že 

kombinace zeleného čaje a kurkuminu má inhibiční účinky proti ústní karcinogenezi 

prostřednictvím potlačení buněčné proliferace, indukce apoptózy a inhibice angiogeneze. 

Další studie zjistila, že 4-ethoxykarbonylethyl-kurkumin se jeví jako účinná látka v léčbě 

rakoviny prostaty. Byla provedena studie o účincích kurkuminu u těhotných krys 

s nádorovým bujením. Tyto krysy byly krmeny stravou, která obsahovala 1% kurkuminu 

v porovnání s kontrolní skupinou, která byla krmena normální stravou. U těchto krys byl 

zjištěný významně nižší výskyt nádorů prsní žlázy. Autoři došli k závěru, že kurkumin působí 

preventivně proti vzniku prsních nádorů [7]. 

 
3.3.2.5 ANTIAGREGAČNÍ ÚČINEK 

          Studií na zvířatech byla zaznamenána dobrá korelace mezi koncentrací zázvorového 

extraktu potřebnou k inhibici agregace krevních destiček a koncentrací potřebnou k inhibici 

syntézy destičkového tromboxanu [30].  

Byl sledován účinek vodného zázvorového extraktu na tvorbu destičkového 

tromboxanu-B2 (TBX2) a prostaglandinu-E2 (PGE2). Krysy dostávaly po dobu 4 týdnů 

vodný zázvorový extrakt. Tento extrakt jim byl podáván denně buď ústně, nebo 

intraperitoneálně. Nízké dávky zázvoru (50 mg/kg) nepřinesly žádné výrazné snížení hladiny 

TBX2. Nicméně, zázvor podaný perorálně způsobil významné změny PGE2 v séru při této 

dávce. Vysoké dávky zázvoru (500 mg/kg) byly významně účinné při snižování sérového 

PGE2 pokud byl podáván ústně nebo intraperitoneálně. Hladiny TXB2 byly významně nižší u 

krys, kterým bylo ústně podáváno 500 mg/kg zázvorového extraktu. Tyto výsledky naznačují, 

že má zázvor antitrombotické i protizánětlivé účinky [34]. 

            Dále bylo zjištěno, že zázvor způsobil kromě inhibice tromboxanové syntézy také 

inhibici syntézy prostacyklinu u krys. Antiagregační účinek 6-gingerolu byl způsobený právě 

inhibicí tromboxanu [32]. 

Zázvor působí inhibici tromboxanové syntetázy a snižuje agragaci krevních destiček 

stejně jako warfarin. Výzkum u zdravých lidí ale neprokázál, že by zázvor ovlivňoval 

farmakokinetiku nebo farmakodynamiku warfarinu [33]. 

Klinické studie potvrdily, že velké jednorázové dávky (10 g) u pacientů s ischemickou 

chorobou srdeční (ICHS) výrazně snižují agregaci krevních destiček [31]. 

Byla provedena klinická studie, ve které bylo zjištěno, že dávka 5 g sušeného zázvoru 

podávaná 10 zdravých dobrovolníků mužského pohlaví, kteří jedli převážně tučnou stravu, 

významně inhibovala shlukování krevních destiček v porovnání s placebem. V další klinické 
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studii byly podávány 2 g sušeného zázvoru 8 mužským dobrovolníkům. Nebyly zjištěny 

žádné rozdíly mezi skupinou, které byl podáván zázvor a skupinou, které bylo podáváno 

placebo, pokud jde o krevní srážlivost. Výsledkem této studie bylo, že účinek zázvoru na 

aktivitu tromboxanové syntetázy byl buď závislý na dávce, nebo způsobený pouze čerstvým 

zázvorem. Je nepravděpodobné, že by i dávka 2 g sušeného zázvoru při terapeutickém použití 

mohla způsobit dysfunkci krevních destiček [29]. 

  

3.3.2.6 KARDIOTONICKÝ Ú ČINEK A Ú ČINEK NA KREVNÍ TLAK 

 Byly porovnány farmakologické účinky 6-shogaolu a kapsaicinu. Obě sloučeniny 

způsobily rychlou hypotenzi, po které následovala vasokonstrikce, bradykardie a apnoe u 

potkanů po intravenózním podání. Ovlivnění krevního tlaku bylo způsobeno centrálně 

působícím mechanismem. Pozitivní inotropní a chronotropní reakce byly u potkanů 

pravděpodobně způsobené zvýšeným uvolňováním neznámé účinné látky z nervových 

zakončení, což je účinek pravděpodobně vyvolaný shogaolem [30]. 

Byla provedena studie, ve které gingeroly a shogaoly získané ze Zingiber officinale 

způsobily pozitivní inotropní účinek na izolovaných morčecích srdečních síních [31, 32].  

V jiné studii, která byla také provedena na morčatech, měly 6- a 8-shogaoly přibližně 

stejný inotropní účinek jako 8-gingerol [31]. 

Z několika studií provedených na izolovaných krysích síních bylo zjištěno, že zázvor 

působí přímými i nepřímými účinky na krevní tlak a srdeční frekvenci. Nedávné studie 

potvrzují, že surový zázvorový extrakt vyvolal pokles krevního tlaku u potkanů v anestezii, 

který byl závislý na dávce. Extrakt byl podáván v dávce (0,3 až 3 mg/kg). U morčat vyvolal 

tento zázvorový extrakt kardiodepresivní účinek na rychlost a sílu spontánních kontrakcí. 

Působením zázvorového extraktu byla potvrzena blokace vápenatých kanálů, což je podobný 

účinek, který vyvolává verapamil [34]. 

V další studii provedené na krysách se došlo k závěru, že snížení krevního tlaku 

působením vodného extraktu ze zázvoru bylo pravděpodobně způsobeno dvojím inhibičním 

účinkem, který byl zprostředkovaný přes stimulaci obou muskarinových receptorů a blokádu 

kalciových kanálů [34].   

 

V další provedené studii bylo injekčně podáno 5 ml koncentrovaného ethanolového 

extraktu do stehenní žíly psa v anestezii. Kromě výrazného nárůstu v dýchání došlo 

k přechodné vágové inhibici, následované zvýšením krevního tlaku a srdeční frekvence. Bylo 
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zjištěno, že alkoholový extrakt obsahující pryskyřici stimuluje vasomotorické a dýchací 

centrum u anestetizovaných koček. Tento extrakt měl také přímé povzbuzující účinky na 

srdce [29]. 

V klinické studii na zdravých jedincích, kteří užívali 1 g čerstvého zázvoru (žvýkali 

bez polykání) došlo ke zvýšení systolického i diastolického tlaku. Systolický tlak se zvýšil o 

11,2 a diastolický tlak o 14 mm Hg, ale nedošlo k významné změně tepové frekvence [29].  

3.3.2.7 ÚČINEK PROTI OSTEOARTRÓZE A REVMATOIDNÍ   

          ARTRITIDĚ 

            Oddenek zázvorníku je někdy používán při zánětlivých stavech jako je revmatoidní 

artritida [33].  

Zázvor nebyl účinnější než placebo v klinické studii, která porovnávala jeho účinek s 

ibuprofenem a placebem v léčbě osteoartrózy. Významné zlepšení bylo dosaženo pouze s 

ibuprofenem (400 mg) jak bylo patrné z vizuální analogové škály. V provedené klinické studii 

74% pacientů s revmatoidní artritidou a 55% pacientů s osteoartrózou hlásilo výrazné zlepšení 

bolestí po požití práškovaného zázvoru 1 - 2 g denně po dobu až 2,5 let. Pokud jde o otok, 

59% pacientů s revmatoidní artritidou a 50% s osteoartrózou hlásilo výrazné zlepšení. 

Neobjevily se žádné nežádoucí účinky. Výsledky této studie jsou založeny výhradně na 

dotaznících. Je potřeba, aby byly provedeny kontrolované zaslepené studie [31].  

            Z další klinické studie vyplívá, že perorálně užívaný zázvorový extrakt (Eurovita 33) - 

170 mg/3x denně po dobu 3 týdnů je výrazně méně efektivní v léčbě osteoartrózy než 

ibuprofen - 400 mg/3x denně, který byl užívaný po dobu trvání bolesti. Při srovnání 

s placebem prokázal zázvorový extrakt velmi skromné účinky a nedošlo k žádnému 

významnému snížení bolesti. Podávání zázvoru v této studii ovšem netrvalo dostatečně 

dlouho. K tomu, aby bylo zázvorem dosaženo potřebného účinku, muselo by jeho užívání 

trvat několik týdnů. V další klinické studii byl použitý zázvorový extrakt Eurovita 77, který je 

kombinací zázvorového extraktu (Zingiber officinale) a galgánového extraktu (Alpinia 

galanga). Tento extrakt byl užíván v dávce 255 mg/2x denně po dobu 6 týdnů. Bylo zjištěno, 

že výrazně redukuje bolesti při vstávání, po chůzi a ztuhlost ve srovnání s placebem. 

Nicméně, nejde o výrazné zlepšení funkčnosti a kvality života. Další klinická studie, která 

používala zázvorový extrakt (Zintona ES) - 250 mg/4x denně pro léčbu osteoartrózy u kolen, 

ukazuje, že zázvor výrazně snižoval bolest po 3 měsících léčby ve srovnání s placebem. 

Zázvor nijak významně nesnižoval bolest během prvních 3 měsíců léčby, což naznačuje, že 
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několik týdnů léčby je nezbytných pro významnou úlevu od bolesti. Existuje předběžný 

důkaz, že zázvor může být užitečný pro snížení bolesti kloubů [33]. 

29 pacientů (6 mužů a 23 žen) s příznačnou gonartrózou ve věkovém rozmezí 42 až 85 

let bylo zahrnuto do randomizované, dvojitě-zaslepené, placebem kontrolované, zkřížené 

studie, která trvala 6 měsíců. Léčené skupině byl podáván zázvorový extrakt (250 mg 

Zingiberis Rhizoma v kapslích), zatímco placebo skupina získala stejný počet stejně 

vypadajících kapslí denně. Ke zkřížení došlo po 3 měsících léčby. Výsledky byly 

vyhodnoceny podle vizuální analogové škály (VAS). Zintona ES byl stejně účinný jako 

placebo během prvních 3 měsíců léčby. Po 6 měsících (3 měsíce po zkřížení) ukázala skupina 

užívající zázvorový extrakt významnou převahu nad placebem v mírnění bolesti při pohybu 

[43].  

            Prostřednictvím další klinické studie byl pozorován vliv syrového a tepelně 

upraveného zázvoru na bolest svalů. Pacientům byly po dobu 11 dnů podávány 2 g syrového 

nebo tepelně upraveného zázvoru, nebo placebo.  Tato studie ukázala, že denní konzumace 

syrového nebo tepelně upraveného zázvoru mírně až velmi snižuje bolest svalů, která byla 

způsobena zraněním při cvičení [44]. 

            Snížení bolesti kloubů a zlepšení pohyblivosti u sedmi revmatoidní artritidou trpících 

dobrovolníků bylo zdokumentováno u zázvoru díky duální inhibici cyklooxygenázové a 

lipoxygenázové cesty (podle toho byl navržený mechanismus účinku). Pacienti užívali buď 

čerstvý zázvor v rozmezí 5 - 50 g nebo práškovaný zázvor v rozmezí 0,1 až 1 g denně [30]. 

 

3.3.2.8 HYPOCHOLESTEROLEMICKÝ A HYPOGLYKEMICKÝ 

 ÚČINEK 

Zázvor výrazně zlepšoval parametry sérových lipidů a snižoval stupeň aterosklerózy 

ve studiích provedených u králíků a krys v porovnání s neléčenými skupinami těchto zvířat 

[31].  

Užívání zázvorového extraktu může být prospěšné proti rozvoji aterosklerózy, protože 

snižuje oxidaci LDL cholesterolu a jeho vstřebávání. Všechny tyto účinky vedou ke snížení 

buněčného cholesterolu, jeho akumulace a tvorby pěnových buněk, tedy vzniku aterosklerózy 

[42].  

Bylo zjištěno, že zázvorová pryskyřice přes intragastrické podání inhibuje elevaci v 

séru a koncentraci jaterního cholesterolu u potkanů narušením vstřebávání cholesterolu. 
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Hypocholesterolemická aktivita byla také zdokumentována u sušeného zázvorového oddenku, 

který byl podaný jak potkanům krmených na cholesterol bohatou stravou, i těm s již existující 

hypercholesterolémií. Bylo také zjištěno, že šťáva z čerstvého zázvoru má vliv na koncentraci 

sérového cholesterolu do čtyř hodin po podání. Z výsledků studie vyplívá, že pro dosažení 

hypocholesterolemických účinků by měl být zázvor užíván denně po dobu několika dnů [30].  

Další studií bylo prokázáno, že methanolový extrakt ze sušených oddenků zázvoru 

způsobuje významné snížení hladiny lipidů, tělesné hmotnosti, hypeglykémie a 

hyperinzulinémie. Léčba ethylacetátovým zázvorovým extraktem nevyvolala významné 

změny u posledních dvou parametrů. Nicméně, došlo k významnému snížení hladiny lipidů a 

tělesné hmotnosti. Koncentrace [6]-gingerolu je vyšší v methanolovém extraktu a nižší 

v extraktu ethylacetátovém. Výsledky naznačují, že zázvorový methanolový extrakt vytváří 

větší efekty než zázvorový ethyalcetátový extrakt u hyperlipidémie spojené s inzulínovou 

rezistencí. Rozsah účinku se zdá být závislý na  koncentraci [6]-gingerolu přítomného 

v extraktu. Tyto dva extrakty byly podávány po dobu 8 týdnů myším a bylo zjištěno, že u 

myší došlo ke snížení obezity, snížení hladiny glukózy a významnému zlepšení citlivosti vůči 

inzulínu [34].  

 

Hypoglykemický účinek u nediabetických i diabetických králíků a potkanů byl zjištěn 

po perorálně užité šťávě z čerstvého zázvoru. Účinek byl označen jako významný u 

diabetických zvířat [30]. 

Vědeckým výzkumem byla postupně ověřena antidiabetická aktivita zázvoru, zvláště 

gingerolů. Inhibitory aldosa-reduktázy mají značný potenciál pro léčbu diabetu a jeho 

komplikací bez zvýšeného rizika hypoglykémie [36].  

Z výsledků vyplívá, že by tyto účinky přispěly k ochraně proti diabetickým komplikacím 

nebo jejich zlepšení při použití zázvoru jako doplňku stravy nebo zázvorových extraktů 

obsahujících aldosa-reduktázy. Zkoušky na aldosa-reduktázy vedly v zázvoru k izolaci pěti 

aktivních látek včetně 2-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)ethanolu a 2-(4-hydroxy-3-

methoxyfenyl)ethanové kyseliny. Tyto dvě pojmenované sloučeniny jsou dobrými inhibitory 

lidské aldosa-reduktázy a významně potlačily nejen akumulaci sorbitolu v lidských 

erytrocytech, ale i akumulaci galaktitolu v čočce oka. Nicméně, další výzkum je nezbytný 

nejen kvůli omezeným experimentálním údajům, ale také kvůli nedostatku informací o 

efektech chronického užívání zázvoru u lidí [34, 36]. 

V poslední době se studovaly hypoglykemické potenciály zázvoru u diabetických 

krys, kterým byl podáván vodný extrakt ze syrového zázvoru (500 mg/kg denně, 
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intraperitoneálně) po dobu 7 týdnů. Krevní sérum u zvířat bylo analyzováno z hlediska 

hladiny glukózy, cholesterolu a triacylglycerolů. Při dávce 500 mg/kg syrového zázvoru bylo 

dosaženo významného snížení sérové glukózy, cholesterolu a triacylglycerolů u zázvorem 

léčených diabetických krys ve srovnání s kontrolní skupinou diabetických krys. Kromě toho 

se ukázalo, že syrový zázvor je účinný v poklesu diabetické proteinurie a ztráty tělesné 

hmotnosti pozorované u diabetických krys. Tyto výsledky potvrdily dřívější zprávy, které 

naznačovaly, že syrový zázvor má hypoglykemický, hypocholesterolemický a 

hypolipidemický potenciál [34].  

3.3.2.9 ANTIMIKROBIÁLNÍ Ú ČINEK 

Zázvorový extrakt (10 mg/kg), který byl podáván intraperitoneálně, měl 

antimikrobiální aktivitu závislou na dávce proti Pseudomonas aeruginosa, Salmonella 

typhimurium, Escherichia coli a Candida albicans. Ale bylo zjištěno, že zázvor neměl 

významný účinek proti některým houbám (Aspergillus niger a Aspergillus flavus) in vitro. 

Nicméně bylo prokázáno, že z 29 zkoušených rostlinných extraktů měl zázvorový extrakt 

nejširší spektrum antimykotických účinků. Zázvorový extrakt byl také jediný, který 

prokazoval aktivitu proti Rhizopus sp., organismu, který nebyl inhibován žádným 

z testovaných rostlinných extraktů ani ketokonazolem nebo berberinem. Dále bylo zjištěno, že 

[8]- a [10]-gingeroly a [6]-gingerdiol jsou hlavními antimykotickými látkami. Tyto 

sloučeniny byly aktivní proti 13 lidským patogenům v koncentraci <1 mg/ml. Tyto výsledky 

naznačují, že by zázvorové extrakty mohly být používány jako antimykotické prostředky 

v praktické léčbě [34]. 

Byla také zkoumána anthelmintická aktivita sušeného zázvoru (1-3 g/kg) u ovcí, 

přirozeně infikovaných smíšenými druhy gastrointestinálních hlístic. Byl zkoumán jejich na 

dávce a čase závislý anthelmintický účinek. Tento účinek byl srovnávaný s účinkem 

levamisolu (7,5 mg/kg), standardní antelmintické látky. I když byl tento účinek zázvoru u 

ovcí prokázán, byl ve srovnání v dnešní době bezpečnými a účinnými anthelmintiky příliš 

malý [34]. 

 

Seskviterpen zerumbon má pravděpodobně účinek proti rhinovirům. Byl izolovaný ze 

Zingiber aromaticum a Zingiber zerumbet a prokázal in vitro inhibiční účinek na virus 

lidského imunodeficience. Dvě složky zázvoru, 8-gingerol a 10-gingerol, prokázaly 

antibakteriální aktivitu proti Bacillus subtilis a Escherichia coli  K–12 in vitro a také 
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antischistosomální aktivitu. U myší gingerol působil proti infekci vyvolané Schistosoma 

mansoni miracidia a cercariae [31].  

3.3.2.10 DALŠÍ ÚČINKY ZINGIBER OFFICINALE  

Neoficiální důkazy ukazují, že zázvor může snížit závažnost a trvání migrény [33]. 

V jedné studii byl zázvor hodnocen jako možná užitečná droga pro léčbu a prevenci bolesti 

hlavy. Mechanismus léčby bolesti hlavy působením zázvoru zahrnuje inhibici tvorby 

tromboxanu a inhibici volných radikálů, které vznikají v kaskádě kyseliny arachidonové. 

Zázvor snižuje agregaci krevních destiček a je účinný inhibitor prostaglandinů, které zvyšují 

uvolnění substance P z trigeminových vláken (opiáty také inhibují uvolnění substance P) [31]. 

            Antihepatotoxický účinek gingerolů a shogaolů byl pozorován na krysích 

hepatocytech [32]. 

Injekční podání 6-shogaolu ukázalo intenzivní antitusický účinek v porovnání 

s dihydrokodeinem [29, 32]. 

Zázvor a 6-gingerol inhibovali žaludeční vředy u krys a tím byl zjištěný jejich 

potenciální antiulcerózní účinek [32]. 

Studiemi na zvířatech došlo účinkem zázvoru ke snížení žaludečních lézí 

prostřednictvím zingiberenu, 6-gingerolu a 6-gingesulfonové kyseliny. Klinickými studiemi 

bylo zjištěno, že zázvor je účinný proti žaludečním a duodenálním vředům. Pacienti byli ale 

náchylní k relapsům [29]. 

Ústně podaný zázvorový extrakt snížil horečku u potkanů o 38%, zatímco stejná  

dávka aspirinu byla efektivní o 44%. Byla prokázána antipyretická aktivita 6-gingerolu a  

6-shogaolu [32]. 

3.3.3 NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY  

            Perorálně podaný zázvor je obvykle dobře snášený, pokud je užívaný v obvyklých 

dávkách. Nicméně, dávka vyšší než 5 g/den zvyšuje riziko vzniku nežádoucích účinků a 

snižuje snášenlivost. K nežádoucím účinkům zázvoru patří bolesti břicha, pálení žáhy, průjem 

a pepřově - dráždivý účinek v ústech a krku. U některých lidí se po užití zázvoru objevil také 

útlum a ospalost [33]. 
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Lokálně může zázvor u citlivých jedinců způsobit kontaktní dermatitidu [32, 33]. 

Velké předávkování může způsobit útlum centrálního nervového systému a srdeční arytmii 

[31].  

Teoreticky mohou nadměrné dávky zázvoru zhoršit některá srdeční onemocnění [33].  

 

3.3.4 KONTRAINDIKACE A INTERAKCE  

Pacienti užívající antikoagulancia, lidí s poruchami krevní srážlivosti a pacienti se 

žlučníkovými kameny by měli užívání zázvoru předem konzultovat s lékařem [16, 31]. 

Mutagenita zázvorových extraktů (hlavně 6-gingerolu a 6-shogaolu) je kontroverzní 

téma [16]. 

Někteří odborníci uvádějí, že zázvor by neměl být užíván během těhotenství a kojení. 

Německá komise E a American Herbal Products Association označily ranní nevolnost v 

těhotenství jako kontraindikaci. Nicméně, neexistuje žádný klinický důkaz, který by doložil 

škodlivé účinky u matky nebo plodu. Většina výzkumů prokazuje, že zázvor může být 

v obvyklých terapeutických dávkách užíván při léčbě ranní nevolnosti v těhotenství [31].  

Interakce s léčivými rostlinami : použití léčivých rostlin, které obsahují složky s 

antikoagulační/antiagregační aktivitou mohou mít vliv na agregaci krevních destiček a 

teoreticky při užití velkých dávek zvýšit u některých lidí riziko krvácení. Mezi tyto léčivé 

rostliny patří kromě zázvoru: andělika, hřebíček, česnek, ginkgo, ženšen, kurkuma a další [3].  

Interakce s léky: 

  • Antikoagulancia a antiagregancia: teoreticky by nadměrné množství zázvoru mohlo 

zvýšit riziko krvácení, protože se předpokládá, že zázvor potlačuje tromboxanovou syntetázu, 

působí jako agonista prostacyklinu a snižuje agregaci krevních destiček [16, 31, 33]. 

• Antidiabetika : předběžný výzkum naznačuje, že zázvor zvyšuje hladinu inzulínu, proto by 

teoreticky mohl v kombinaci s antidiabetickými léky způsobit hypoglykémii [33]. 

• Blokátory kalciových kanálů: zázvor pravděpodobně blokuje kalciové kanály a má 

hypotenzí účinek. Proto by mohl v kombinaci s těmito léky způsobit výraznou hypotenzi [33]. 

Užívání zázvoru není vhodné pro děti mladší 6 let [16]. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

 

4.1 POUŽITÉ CHEMIKÁLIE, P ŘÍSTROJE A MATERIÁLY  

 

4.1.1 CHEMIKÁLIE  

• Destilovaná voda 

• Ethanol 96%, denaturovaný benzínem  

• Methanol p.a., Penta 

• N-hexan p.a., Balex 

• Diethylether nestabilizovaný p.a., Lachema 

• Resorcinol, Aldrich 

• Citral (cis - trans), Fluka Chemika 

• Kyselina sírová 6N, Abbot 

• Kyselina chloristá, Merck  

• Vanilin, substance 99%, Aldrich 

 

4.1.2 PŘÍSTROJE 

• Analytické váhy, Sartorius 

• Mixér, AEG 

• Magnetická míchačka, Merck 

• Třepačka, Heidolph 

• Digestoř 

• Horkovzdušný vysoušeč, Babyliss 

• UV-lampa, Lamag 

• Sušárna 

• Vodní lázeň, Büchy 

 

4.1.3 ANALYZOVANÝ VODNÝ ZÁZVOROVÝ EXTRAKT  

Jednalo se o vodný zázvorový extrakt z oddenku zázvorníku Zingiber officinale. 

Extrakt byl práškovitý, zelenohnědé barvy, charakteristické chuti a vůně. Byl vyrobený 

firmou AIGI v březnu 2006 v Číně a k extrakci byla použita destilovaná voda (8 : 1). 
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Stanovení bylo provedeno kapalinovou chromatografií (HPLC). Analytický protokol 

požaduje 5,32% gingerolu a je uveden v příloze jako Obr. 41: Analytický protokol [45]. 

 

4.1.4 VZORKY DALŠÍCH EXTRAKT Ů 

A) Ethanolový zázvorový extrakt z oddenku zázvorníku – Zingiber officinale Rosc.    

Extrakt byl práškovitý, žlutě zbarvený, charakteristické vůně. Byl vyrobený v únoru 

2006 firmou XI'AN TIANXINGJIAN PAHRMCHEM ENTERPRISES CO.,LTD. a 

k extrakci byl použitý 80% ethanol. Stanovení bylo provedeno kapalinovou chromatografií 

(HPLC). Analytický protokol požaduje 10,5% gingerolů a shogaolů.  

 

B) Extrakt z oddenku čerstvého zázvorníku, který byl zakoupený v prodejně potravin.  

Čerstvá droga: Zingiber officinale (zázvorník lékařský). 

 

4.1.5 MATERIÁL PRO TENKOVRSTVOU CHROMATOGRAFII   

 (TLC)  

• TLC hliníkové folie Silikagel 60 (bez fluorescenčního indikátoru), 20x20 cm, tloušťka        

vrstvy 0,2 mm, MERCK 

• TLC hliníkové folie Silikagel 60 F254 (s fluorescenčním indikátorem), 20x20 cm, tloušťka 

vrstvy 0,2 mm, MERCK      

• Vyvíjecí komora, Camag 

 

4.1.6 MATERIÁL PRO KAPALINOVOU CHROMATOGRAFII (HPLC ) 

• Vlnová délka detektoru: 282 nm 

• Mobilní fáze: acetonitril/voda/methanol v poměru 55 : 44 : 1 (voda byla okyselená 1 ml 

H3PO4 v 1000 ml H2O) 

• Kolona: Merck, Purospher RP-18 endcapped, 5µm, 250x4 mm 

• Nástřik: 20 µl 

• Průtoková rychlost mobilní fáze: 1,0 ml/min. 

• Chromatograf: Philips PU4100 

• Detektor: Philips PU4110 UV/VIS    

• Software: CSW1.7 

• Detektor pro UV-spektroskopii: Philips P3202, Software: Diode array PU 6003  
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4.2 KVALITATIVNÍ HODNOCENÍ  

Nejdříve bylo nutné zjistit, zda analyzovaný vodný zázvorový extrakt obsahuje 

předpokládané účinné složky v souladu s údaji v analytickém protokolu, což bylo provedeno 

kvalitativním hodnocením s využitím metody tenkovrstvé chromatografie (TLC) a kapalinové 

chromatografie (HPLC). 

 

4.2.1 TENKOVRSTVÁ CHROMATOGRAFIE (TLC)  

Při kvalitativním hodnocení tenkovrstvou chromatografií bylo postupováno dle 

Českého lékopisu 2009 – Zkoušky totožnosti u článku Zingiberis rhizoma [1].  

            Na hliníkovou desku s vrstvou silikagelu bez fluorescenčního indikátoru (kromě 

experimentu 4.2.1.5, kdy byla použita deska s vrstvou silikagelu s fluorescenčním 

indikátorem) byly do proužků skleněnou kapilárou nanášeny jednotlivé roztoky. Při nanášení 

větších koncentrací byla další vrstva přidána vždy až po zaschnutí vrstvy předcházející. 

Adsorbentem byl tedy silikagel. Deska byla vložena do nenasycené vyvíjecí komory směsi 

etheru a n-hexanu v poměru 6 : 4 (48 ml : 32 ml) a vyvíjena. Dále byla vrstva vysušena 

fénem, zbavena etheru a ve většině případech detekována pod UV lampou. Následně byla 

postříkána roztokem směsi kyseliny chloristé 3%  : vanilinu 1% : kyseliny sírové 6N 

v poměru 5 : 5 : 1 (15 ml : 15 ml : 3 ml). I když ČL 2009 uvádí roztok k detekci složený 

pouze z vanilinu a kyseliny sírové R, nemohl být tento roztok použit, protože by deska při  

105 ˚C v sušárně zčernala. Detekce byla tedy prováděna UV světlem a postřikem uvedeným 

roztokem. Nakonec byla vrstva opět vysušena fénem, zahřívána v sušárně dokud teplota 

nedosáhla 110 ˚C a vyhodnocena. 

Roztok vzorku byl připraven z  0,1 g analyzovaného vodného zázvorového extraktu 

a 5 ml destilované vody, protože se jednalo o vzorek vodný. I když ČL 2009 pracuje s 1g 

práškované drogy, byl k přípravě jednotlivých roztoků používán pouze 0,1 g analyzovaného 

vodného zázvorového extraktu, protože se předpokládá, že extrakt je 8x silnější než 

práškovaná droga.  

K vyhodnocení jednotlivých chromatogramů byl používán porovnávací roztok složený 

z 5 kapek citralu , 10 mg resorcinolu a 10 ml methanolu R. Porovnávací roztok byl vždy 

připravován těsně před použitím. 

 

Vyhodnocení chromatogramu podle Českého lékopisu 2009: na chromatogramu 

porovnávacího roztoku by měla být v dolní polovině viditelná intenzivní červená skvrna 
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(resorcinol) a v horní polovině dvě fialové skvrny (citral). Na chromatogramu zkoušeného 

roztoku by měly být viditelné dvě intenzivní fialové skvrny (gingeroly) pod skvrnou 

resorcinolu na chromatogramu porovnávacího roztoku a dvě jiné méně intenzivní fialové 

skvrny (shogaoly) ve střední části mezi skvrnou resorcinolu a skvrnami citralu na 

chromatogramu porovnávacího roztoku [1]. 

  

 Při provádění i vyhodnocování jednotlivých  tenkovrstvých chromatografií bylo vždy 

postupováno stejně podle uvedené metody v Českém lékopisu 2009, který je pro nás jako pro 

farmaceuty závazný a případné odchylky jsou uvedeny u jednotlivých experimentů. 

 

4.2.1.1 TLC – POROVNÁVACÍ ROZTOK A ROZTOK VZORKU  

Příprava roztoku vzorku:  0,1 g analyzovaného vodného zázvorového extraktu byl ve 

zkumavce smíchán s 5 ml destilované vody, 15 minut protřepáván a zfiltrován. 

 

Tenkovrstvá chromatografie byla provedena s využitím desky s vrstvou silikagelu bez 

fluorescenčního indikátoru, na kterou byl pomocí skleněné kapiláry nanesen roztok vzorku a 

porovnávací roztok. Oba roztoky byly naneseny do teček. 

 

 
Obr. 15: Schéma chromatogramu k experimentu 4.2.1.1 
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Zkratky:  

PR…..porovnávací roztok 

Vz…..roztok vzorku (0,1 g analyzovaného vodného zázvorového extraktu + 5 ml destilované 

vody) 

Rf…..retenční faktor 

 

Hodnoty Rf u porovnávacího roztoku (PR): 

Rf = 0,376…..resorcinol (červená skvrna) 

Rf = 0,512…..citral (fialová skvrna) 

Rf = 0,760…..citral (fialová skvrna) 

 

Hodnoty Rf u roztoku vzorku (Vz): 

U roztoku vzorku nebyly zjištěny žádné hodnoty Rf, protože se na chromatogramu 

neobjevila žádná skvrna. Bylo to pravděpodobně způsobeno nanesením malé koncentrace 

roztoku vzorku.  

 

4.2.1.2 TLC - POROVNÁVACÍ ROZTOK A ROZTOK VZORKU VE  

 VĚTŠÍ KONCENTRACI 

Tenkovrstvá chromatografie byla provedena jako v předchozím experimentu. 

Na desku bez fluorescenčního indikátoru byl opět skleněnou kapilárou nanesen roztok vzorku 

a porovnávací roztok. Oba roztoky byly tentokrát naneseny do proužků (1 – 1,5 cm dlouhé) a 

roztok vzorku byl nanesen ve větší koncentraci, protože se na chromatogramu v předchozím 

experimentu 4.2.1.1 neobjevila žádná skvrna. 
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Obr. 16: Schéma chromatogramu k experimentu 4.2.1.2 

 

Zkratky:  

PR…..porovnávací roztok 

Vz…..roztok vzorku (0,1 g analyzovaného vodného zázvorového extraktu + 5 ml destilované 

vody) 

Rf…..retenční faktor 

 

Hodnoty Rf u porovnávacího roztoku (PR): 

Rf = 0,383…..resorcinol (červená skvrna) 

Rf = 0,539…..citral (fialová skvrna) 

Rf = 0,805…..citral (fialová skvrna) 

 

Hodnoty Rf u roztoku vzorku (Vz): 

Rf = 0,195…..(skvrna byla málo viditelná) 

Rf = 0,531…..(skvrna byla málo viditelná) 

 

 

 

0,383 

0,539 

0,805 

0,195 

0,531 

0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

1 

0 PR Vz  

Rf 



50 

4.2.1.3 TLC – POROVNÁVACÍ ROZTOK, ROZTOK VZORKU A  

 ETHANOLOVÝ EXTRAKT Z ČERSTVÉHO ZÁZVORNÍKU  

Příprava ethanolového extraktu z čerstvého zázvorníku s použitím 60% ethanolu:  

v prodejně potravin byl zakoupen oddenek čerstvého zázvorníku, ten byl následně nakrájen a  

140 g bylo společně se 100 ml 60% ethanolu mixováno 3 – 5 minut. Obsah mixéru byl 

zfiltrován a filtrát následně ještě jednou přefiltrován. 

 

Byla provedena tenkovrstvá chromatografie. Na desku s vrstvou silikagelu bez 

fluorescenčního indikátoru byl skleněnou kapilárou nanesen porovnávací roztok, roztok 

vzorku jako v předchozích dvou experimentech a ethanolový extrakt z čerstvého zázvorníku 

ve třech různých koncentracích. 

 

 

Obr. 17: Schéma chromatogramu k experimentu 4.2.1.3 
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Zkratky:  

PR…..porovnávací roztok 

Vz…..roztok vzorku (0,1 g analyzovaného vodného zázvorového extraktu + 5 ml destilované 

vody) 

Čz160%E…..ethanolový extrakt z čerstvého zázvorníku s použitím 60% ethanolu nanesený 

v nejnižší koncentraci = 1x2 cm ethanolového extraktu ve skleněné kapiláře 

Čz260%E….. ethanolový extrakt z čerstvého zázvorníku s použitím 60% ethanolu nanesený ve 

střední koncentraci = 2x2 cm ethanolového extraktu ve skleněné kapiláře 

Čz360%E….. ethanolový extrakt z čerstvého zázvorníku s použitím 60% ethanolu nanesený 

v nejvyšší koncentraci = 3x2 cm ethanolového extraktu ve skleněné kapiláře 

Rf…..retenční faktor 

 

Hodnoty Rf u porovnávacího roztoku (PR): 

Rf = 0,242…..resorcinol (červená skvrna) 

Rf = 0,683…..citral (fialová skvrna) 

Rf = 0,733…..citral (fialová skvrna) 

Rf = 0,858…..citral (fialová skvrna) 

 

Hodnoty Rf u roztoku vzorku (Vz): 

Rf = 0,033…..(fialová skvrna) 

Rf = 0,058…..(fialová skvrna) 

Rf = 0,092…..(žlutá skvrna) 

Rf = 0,116…..(modrá skvrna) 

Rf = 0,158…..(fialová skvrna) 

Jednotlivé skvrny nebyly moc rozlišitelné. 

 

Hodnoty Rf u ethanolového extraktu z čerstvého zázvorníku s použitím 60% ethanolu 

(Čz160%E, Čz260%E, Čz360%E): 

Rf pro Čz160%E = 0,133…..(nejméně intenzivní fialová skvrna) 

Rf pro Čz260%E = 0,133…..(středně intenzivní fialová skvrna) 

Rf pro Čz360%E = 0,133…..(nejvíce intenzivní fialová skvrna)  

 Barva jednotlivých skvrn tmavla s rostoucí koncentrací ethanolového extraktu. 

Tyto tři skvrny svou polohou podle ČL 2009, pod červenou skvrnou (resorcinol) 

porovnávacího roztoku, odpovídaly poloze gingerolů. 
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4.2.1.4 TLC – POROVNÁVACÍ ROZTOK, ROZTOK  VZORKU,  

 ETHANOLOVÝ EXTRAKT Z ČERSTVÉHO ZÁZVORNÍKU A  

 ETHANOLOVÝ ROZTOK STANDARDU KURKUMINOID Ů 

Příprava ethanolového roztoku standardu kurkuminoidů: 0,001 g standardu 

kurkuminoidů byl ve zkumavce rozpuštěn v 1 ml ethanolu. 

  

Opět byla provedena tenkovrstvá chromatografie. Na desku bez fluorescenčního 

indikátoru byl skleněnou kapilárou nanesen porovnávací roztok, roztok vzorku, ethanolový 

extrakt z čerstvého zázvorníku s použitím 60% ethanolu a navíc od předešlého experimentu 

byl nanesen ethanolový roztok standardu kurkuminoidů.  

Kurkuminoidy jsou látky, které se vyskytují u Zingiberis rhizoma a jsou jednou z jeho 

hlavních složek [3]. 

Za pomoci roztoku standardu kurkuminoidů bylo zjišťováno, zda se kurkuminoidy vyskytují 

také v analyzovaném extraktu. 

Pro lepší oddělení jednotlivých látek byla deska vyvíjena dvakrát. Potom co byla 

vyjmuta ze sušárny, byla znovu vložena k vyvíjení do nenasycené komory, vysušena fénem, 

postříkána roztokem k detekci (kyselina chloristá 3% : vanilin 1% : kyselina sírová 6N 

v poměru 5 : 5 : 1), vložena opět do sušárny a nakonec vyhodnocena. 
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Obr. 18: Schéma chromatogramu k experimentu 4.2.1.4 

 

Zkratky:  

PR…..porovnávací roztok 

Vz…..roztok vzorku (0,1 g analyzovaného vodného zázvorového extraktu + 5 ml destilované 

vody) 

Čz60%E…..ethanolový extrakt z čerstvého zázvorníku s použitím 60% ethanolu 

KE…..ethanolový roztok standardu kurkuminoidů (0,001 g standardu kurkuminoidů + 1 ml 

ethanolu) 

Rf…..retenční faktor 

 

Hodnoty Rf u porovnávacího roztoku (PR): 

Rf = 0,027…..(světle fialová skvrna) 

Rf = 0,375…..resorcinol (červená skvrna) 
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Rf = 0,866…..citral (fialová skvrna) 

Rf = 0,920…..citral (fialová skvrna) 

 

Hodnoty Rf u roztoku vzorku (Vz): 

Rf = 0,045…..(světle fialová skvrna) 

Rf = 0,080…..(světle fialová skvrna) 

Rf = 0,134…..(žlutá skvrna) 

Rf = 0,170…..(modrá skvrna) 

Rf = 0,223…..(fialová skvrna) 

 

Hodnota Rf u ethanolového extraktu z čerstvého zázvorníku s použitím 60% ethanolu 

(Čz60%E): 

Rf = 0,214…..(fialová skvrna) 

 

Hodnota Rf u ethanolového roztoku standardu kurkuminoidů (KE): 

Rf = 0,090…..(oranžová skvrna) 

 Prostřednictvím provedené tenkovrstvé chromatografie, kdy byl nanesen standard 

roztoku kurkuminoidů nebyla prokázána jejich přítomnost v analyzovaném extraktu. 

 

Deska byla před prvním postřikem roztokem k detekci vložena pod UV lampu, kde 

svítila skvrna s Rf = 0,090 – ethanolový roztok standardu kurkuminoidů a skvrna s  

Rf = 0 – skvrna na startu u ethanolového extraktu z čerstvého zázvorníku s použitím 60% 

ethanolu. 
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Obr. 19: Chromatogram k experimentu 4.2.1.4 
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4.2.1.5 TLC – POROVNÁVACÍ ROZTOK A ETHANOLOVÝ  

 EXTRAKT Z ČERSTVÉHO ZÁZVORNÍKU 

 - DESKA S FLUORESCENČNÍM INDIKÁTOREM 

Na desku s vrstvou silikagelu tentokrát s fluorescenčním indikátorem byl opět 

skleněnou kapilárou nanesen porovnávací roztok a ve třech různých koncentracích ethanolový 

extrakt z čerstvého zázvorníku s použitím 60% ethanolu. Byla provedena tenkovrstvá 

chromatografie a detekce pod UV světlem. 

 

 
Obr. 20: Schéma chromatogramu k experimentu 4.2.1.5 

 

Zkratky:  

PR…..porovnávací roztok 

Čz160%E…..ethanolový extrakt z čerstvého zázvorníku s použitím 60% ethanolu nanesený 

v nejnižší koncentraci = 1x2 cm ethanolového extraktu ve skleněné kapiláře 

Čz260%E….. ethanolový extrakt z čerstvého zázvorníku s použitím 60% ethanolu nanesený ve 

střední koncentraci = 2x2 cm ethanolového extraktu ve skleněné kapiláře 

Čz360%E….. ethanolový extrakt z čerstvého zázvorníku s použitím 60% ethanolu nanesený 

v nejvyšší koncentraci = 3x2 cm ethanolového extraktu ve skleněné kapiláře 

Rf…..retenční faktor 
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Hodnoty Rf u porovnávacího roztoku (PR): 

Rf = 0,711 

Rf = 0,769 

Rf = 0,868 

 

Hodnoty Rf u ethanolového extraktu z čerstvého zázvorníku s použitím 60% ethanolu 

(Čz160%E, Čz260%E, Čz360%E): 

Rf = 0,116 

Rf = 0,711 

Hodnoty těchto dvou retenčních faktorů jsou shodné pro všechny 3 nanesené 

koncentrace ethanolového extraktu z čerstvého zázvorníku s použitím 60% ethanolu (Čz160%E, 

Čz260%E, Čz360%E). 

 

4.2.1.6 TLC – ETHANOLOVÝ EXTRAKT Z ČERSTVÉHO  

 ZÁZVORNÍKU S POUŽITÍM 60% A 96% ETHANOLU A  

 ETHANOLOVÝ ROZTOK STANDARDU KURKUMINOID Ů 

Příprava ethanolového extraktu z čerstvého zázvorníku s použitím 96% ethanolu:  

byla použita hmota z rozmixovaného oddenku čerstvého zázvorníku v 60% ethanolu, která 

zůstala po filtraci na filtračním papíře, připravená v experimentu 4.2.1.3. Tato hmota byla 

vysušena mezi filtračními papíry a vložena do 100 ml 96% ethanolu. Po zfiltrování byl získán 

ethanolový extrakt z čerstvého zázvorníku s použitím 96% ethanolu. 

 

 Byla provedena tenkovrstvá chromatografie, kdy na desku bez fluorescenčního 

indikátoru byl nanesen ethanolový extrakt z čerstvého zázvorníku s použitím 60% a 96% 

ethanolu a ethanolový extrakt standardu kurkuminoidů. 

 Deska po vyvinutí v nenasycené komoře a vysušení fénem byla opět detekována pod 

UV lampou. 
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Obr. 21: Schéma chromatogramu k experimentu 4.2.1.6 

 

Zkratky:  

Čz60%E…..ethanolový extrakt z čerstvého zázvorníku s použitím 60% ethanolu 

Čz96%E .....ethanolový extrakt z čerstvého zázvorníku s použitím 96% ethanolu 

KE…..ethanolový roztok standardu kurkuminoidů (0,001 g standardu kurkuminoidů + 1 ml 

ethanolu) 

Rf…..retenční faktor 

 

Hodnota Rf u ethanolového extraktu z čerstvého zázvorníku s použitím 60% ethanolu 

(Čz60%E): 

Rf = 0,126…..(fialová skvrna) 

 

Hodnoty Rf u ethanolového extraktu z čerstvého zázvorníku s použitím 96% ethanolu 

(Čz96%E): 

Rf = 0,126…..(fialová skvrna) 

Rf = 0,294…..(velmi světle fialová skvrna, málo viditelná) 

Rf = 0,420…..(skvrna viditelná pouze po UV lampou) 

Rf = 0,487…..(velmi světle fialová skvrna, málo viditelná) 
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Hodnota Rf u ethanolového roztoku standardu kurkuminoidů (KE): 

Rf = 0,050…..(oranžová skvrna) 

Skvrna s Rf = 0,050 svítila také pod UV lampou. Nebyla prokázána přítomnost 

kurkuminoidů u ethanolových extraktů z čerstvého zázvorníku s použitím 60% a 96% 

ethanolu. 

 

4.2.1.7 TLC – ROZTOK VZORKU A ROZTOKY Z ANALYZOVANÉ HO  

 VODNÉHO ZÁZVOROVÉHO EXTRAKTU A 100%, 80%, 50%  

 A 30% METHANOLU  

Příprava roztoků z analyzovaného vodného zázvorového extraktu a 100%, 80%, 50% a 

30% methanolu: byly připraveny čtyři roztoky, na které byl vždy použit 0,1 g 

analyzovaného vodného zázvorového extraktu a 100 ml methanolu v uvedených 

koncentracích. 

  

Roztok vzorku i čtyři roztoky připravené z analyzovaného vodného zázvorového 

extraktu a různě koncentrovaného methanolu byly připraveny ve zkumavkách. Každá 

zkumavka byla 1 min. třepána na třepačce a následně vložena do vodní lázně zahřáté na 40˚C 

a znovu 1 min. třepána na třepačce. Zahřívání na vodní lázni bylo provedeno z důvodu 

špatného rozpouštění analyzovaného vodného zázvorového extraktu jak v destilované vodě, 

tak v methanolu a poměrně velkého sedimentu, který zůstával na dně zkumavek. Bylo 

zjišťováno, zda se zahříváním zvýší koncentrace látek v roztoku. Zahřívání bylo provedeno 

opatrně, protože zkumavky obsahovaly těkavé látky. 

 Následně byla provedena tenkovrstvá chromatografie jako v předchozích případech 

s použitím desky bez fluorescenčního indikátoru. Všechny roztoky byly na desku naneseny ve 

stejném množství. 

 

Analyzovaný vodný zázvorový extrakt byl spálen na měděné lopatičce, aby bylo 

ověřeno, že se skutečně jedná o organický vzorek. Organický charakter vzorku byl potvrzen, 

protože vzorek na lopatičce byl spálen beze zbytku. 
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Obr. 22: Schéma chromatogramu k experimentu 4.2.1.7 

 

Zkratky:  

Vz…..roztok vzorku (0,1 g analyzovaného vodného zázvorového extraktu + 5 ml destilované 

vody) 

Vz100%M.....(0,1 g analyzovaného vodného zázvorového extraktu + 5 ml 100% methanolu) 

Vz80%M.....(0,1 g analyzovaného vodného zázvorového extraktu + 5 ml 80% methanolu) 

Vz50%M.....(0,1 g analyzovaného vodného zázvorového extraktu + 5 ml 50% methanolu) 

Vz30%M.....(0,1 g analyzovaného vodného zázvorového extraktu + 5 ml 30% methanolu) 

Rf…..retenční faktor 

 

Hodnoty Rf u roztoku vzorku (Vz): 

Rf = 0,064…..(velmi světle fialová skvrna) 

Rf = 0,120…..(velmi světle fialová skvrna) 
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Hodnoty Rf u roztoků připravených z analyzovaného vodného zázvorového extraktu a 

100%, 80%, 50% a 30% methanolu (Vz100%M, Vz80%M, Vz50%M, Vz30%M): 

Rf = 0,056…..(velmi světle fialová skvrna) 

Rf = 0,104…..(velmi světle fialová skvrna) 

Rf = 0,160…..(velmi světle fialová skvrna) 

Rf = 0,224…..(středně intenzivní fialová skvrna) 

Rf = 0,424…..(nejméně intenzivní fialová skvrna) 

Rf = 0,608…..(nejvíce intenzivní fialová skvrna) 

 Uvedené hodnoty Rf platí pro všechny čtyři roztoky, které byly připraveny 

z analyzovaného vodného zázvorového extraktu a různě koncentrovaného methanolu 

(Vz100%M, Vz80%M, Vz50%M, Vz30%M). 

 

Hodnoty Rf skvrn svítících pod UV lampou:  

Rf = 0,552 (velmi světle fialová skvrna) 

 Skvrny svítící pod UV lampou s Rf = 0,552 se objevily u roztoků, kde jako 

rozpouštědlo byl použitý 100%, 80% a 50% methanol (Vz100%M, Vz80%M, Vz50%M). 

 

 Nejintenzivněji zbarvený roztok ve zkumavce byl ten, u kterého byl použitý  80% a 

dále pak 100% methanol. Stejně tak i zbarvení skvrn na chromatogramu bylo nejintenzivnější 

u těchto dvou roztoků. 

 

4.2.1.8 TLC – POROVNÁVACÍ ROZTOK, ROZTOK Z  

 ANALYZOVANÉHO VODNÉHO ZÁZVOROVÉHO EXTRAKTU  

 A 80% METHANOLU, METHANOLOVÝ EXTRAKT Z  

ČERSTVÉHO ZÁZVORNÍKU A METHANOLOVÝ ROZTOK 

STANDARDU KURKUMINOID Ů 

Příprava methanolového extraktu z čerstvého zázvorníku s použitím 80% methanolu: 

50 g oddenku čerstvého zázvorníku, který byl opět koupený v prodejně potravin, byl nakrájen 

a 3 – 5 min. mixován v mixéru se 100 ml methanolu. Obsah mixéru byl následně zfiltrován a 

filtrát převeden do 100 ml odměrné baňky (použité nádobí bylo předem vypláchnuto v 80% 

methanolu). 
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Příprava methanolového roztoku standardu kurkuminoidů: 0,001 g standardu 

kurkuminoidů byl rozpuštěn v 1 ml 100% methanolu. 

 

Roztoky byly skleněnou kapilárou ve stejném množství naneseny na desku s vrstvou 

silikagelu bez fluorescenčního indikátoru a byla provedena tenkovrstvá chromatografie. 

 

 
Obr. 23: Schéma chromatogramu k experimentu 4.2.1.8 

 

Zkratky:  

PR…..porovnávací roztok 

Vz80%M.....(0,1 g analyzovaného vodného zázvorového extraktu + 5 ml 80% methanolu) 

Čz80%M…..methanolový extrakt z čerstvého zázvorníku s použitím 80% methanolu 

KM…..methanolový roztok standardu kurkuminoidů (0,001 g standardu kurkuminoidů + 1 ml 

100% methanolu) 

Rf…..retenční faktor 

 

Hodnoty Rf u porovnávacího roztoku (PR): 

Rf = 0,357…..(červená skvrna) 

Rf = 0,536…..(nejméně intenzivní fialová skvrna) 

Rf = 0,830…..(nejvíce intenzivní fialová skvrna) 
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Hodnoty Rf u roztoku z analyzovaného vodného zázvorového extraktu a 80% 

methanolu (Vz80%M): 

Rf = 0,250…..(středně intenzivní fialová skvrna) 

Rf = 0,580…..(skvrna viditelná pouze pod UV lampou) 

Rf = 0,652…..(středně intenzivní fialová skvrna) 

 

Hodnota Rf u methanolového extraktu z čerstvého zázvorníku s použitím 80% 

methanolu (Čz80%M):  

Rf = 0,250…..(středně intenzivní fialová skvrna) 

 

Hodnota Rf u methanolového roztoku standardu kurkuminoidů (KM): 

Rf = 0,125…..(oranžová skvrna) 

 Skvrna s hodnotou Rf = 0,125 byla také viditelná pod UV lampou. Opět nebyla 

prokázána přítomnost kurkuminoidů u roztoku z analyzovaného vodného zázvorového 

extraktu, ani u methanolového extraktu z čerstvého zázvorníku s použitím 80% methanolu. 

  

 Skvrny byly rozmazané a málo viditelné kvůli špatně provedenému postřiku roztokem 

k detekci. 

 

4.2.1.9 TLC – ROZTOK Z ANALYZOVANÉHO VODNÉHO  

 ZÁZVOROVÉHO EXTRAKTU A 80% METHANOLU A 

 METHANOLOVÝ EXTRAKT Z ČERSTVÉHO ZÁZVORNÍKU 

Protože v předchozím experimentu 4.2.1.8 byly skvrny kvůli špatně provedenému 

postřiku roztokem k detekci rozmazané a málo viditelné byl nanesen roztok z analyzovaného 

vodného zázvorového extraktu a 80% methanolu a methanolový extrakt z čerstvého 

zázvorníku s použitím 80% methanolu z předešlého experimentu ještě jednou a ve větší 

koncentraci. Byla provedena tenkovrstvá chromatografie. 
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Obr. 24: Schéma chromatogramu k experimentu 4.2.1.9 

 

Zkratky:  

Vz80%M.....(0,1 g analyzovaného vodného zázvorového extraktu + 5 ml 80% methanolu) 

Čz80%M…..methanolový extrakt z čerstvého zázvorníku s použitím 80% methanolu 

Rf…..retenční faktor 

 

Hodnoty Rf u roztoku z analyzovaného vodného zázvorového extraktu a 80% 

methanolu (Vz80%M): 

Rf = 0,025…..(fialovomodrá skvrna) 

Rf = 0,066…..(nejméně intenzivní fialová skvrna) 

Rf = 0,1…..(žlutá skvrna) 
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Rf = 0,133…..(modrá skvrna) 

Rf = 0,158…..(nejméně intenzivní fialová skvrna) 

Rf = 0,192…..(nejméně intenzivní fialová skvrna) 

Rf = 0,216…..(nejméně intenzivní fialová skvrna) 

Rf = 0,283…..(nejméně intenzivní fialová skvrna) 

Rf = 0,375…..(růžová skvrna) 

Rf = 0,458…..(nejméně intenzivní fialová skvrna) 

 

Hodnota Rf u methanolového extraktu z čerstvého zázvorníku s použitím 80% 

methanolu (Čz80%M):  

Rf = 0,058…..(nejméně intenzivní fialová skvrna) 

Rf = 0,192…..(nejvíce intenzivní fialová skvrna) 

Rf = 0,208…..(středně intenzivní fialová skvrna) 
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Obr. 25: Chromatogram k experimentu 4.2.1.9 
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4.2.1.10 TLC – ROZTOK Z ANALYZOVANÉHO VODNÉHO  

ZÁZVOROVÉHO EXTRAKTU A 80% METHANOLU,   

METHANOLOVÝ EXTRAKT Z ČERSTVÉHO ZÁZVORNÍKU,  

STANDARD 6–GINGEROLU A ROZTOKY K-Vz 30%M A K-Čz30%M  

  Byla provedena tenkovrstvá chromatografie. Na desku s vrstvou silikagelu bez 

fluorescenčního indikátoru byl skleněnou kapilárou nanesen roztok z analyzovaného vodného 

zázvorového extraktu a 80% methanolu, methanolový extrakt z čerstvého zázvorníku 

s použitím 80% methanolu a standard 6-gingerolu o koncentraci 1 mg/1 ml. 

Dále byly pro srovnání naneseny dva roztoky (označeny jako K-Vz30%M a K-Čz30%M), 

které byly připraveny z ethanolového zázvorového extraktu a 30% methanolu a čerstvého 

zázvorníku a 30% methanolu. Při přípravě těchto dvou roztoků byl použitý 30% methanol, 

protože u této koncentrace byl roztok ethanolového zázvorového extraktu ve zkumavce i 

skvrny na chromatogramu nejintenzivněji zbarveny.  

 

 
Obr. 26: Schéma chromatogramu k experimentu 4.2.1.10 

 

Zkratky:  

Vz80%M.....(0,1 g analyzovaného vodného zázvorového extraktu + 5 ml 80% methanolu) 

Čz80%M…..methanolový extrakt z čerstvého zázvorníku s použitím 80% methanolu 

G…..standard 6-gingerolu o koncentraci 1 mg/1 ml 
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K-Vz30%M.....roztok z ethanolového zázvorového extraktu a 30% methanolu 

(0,1 g ethanolového zázvorového extraktu + 5 ml 30% methanolu)  

K-Čz30%M…..methanolový extrakt z čerstvého zázvorníku s použitím 30% methanolu 

Rf…..retenční faktor 

 

Hodnoty Rf u roztoku z analyzovaného vodného zázvorového extraktu a 80% 

methanolu (Vz80%M): 

Rf = 0,136…..(nejvíce intenzivní fialová skvrna) 

Rf = 0,203…..(nejméně intenzivní fialová skvrna) 

Rf = 0,296…..(nejméně intenzivní fialová skvrna) 

Rf = 0,458…..(nejméně intenzivní fialová skvrna) 

Rf = 0,525…..(nejvíce intenzivní fialová skvrna) 

 

Hodnota Rf u methanolového extraktu z čerstvého zázvorníku s použitím 80% 

methanolu (Čz80%M):  

Rf = 0,120…..(nejvíce intenzivní fialová skvrna) 

 

Hodnota Rf u standardu 6-gingerolu o koncentraci 1 mg/1 ml (G): 

Rf = 0,120…..(nejvíce intenzivní fialová skvrna) 

 

Hodnoty Rf  u roztoku z ethanolového zázvorového extraktu a 30% methanolu  

(K-Vz30%M): 

Rf = 0,060…..(nejméně intenzivní fialová skvrna) 

Rf = 0,136…..(nejvíce intenzivní fialová skvrna) 

Rf = 0,271…..(nejméně intenzivní fialová skvrna) 

Rf = 0,466…..(nejméně intenzivní fialová skvrna) 

 

Hodnota Rf u methanolového extraktu z čerstvého zázvorníku s použitím 30% 

methanolu (K-Čz30%M): 

Rf = 0,120…..(nejvíce intenzivní fialová skvrna) 

 

 U této chromatografie byl použitý standard 6-gingerolu a po vyhodnocení bylo 

prokázáno, že analyzovaný vodný zázvorový extrakt i ethanolový zázvorový extrakt obsahují 

danou látku. Hodnotě retenčního faktoru standardu 6-gingerolu (Rf = 0,120) téměř 
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odpovídaly hodnoty retenčních faktorů obou analyzovaných extraktů (pro Vz80%M byla 

hodnota Rf = 0,136 a pro K-Vz30%M byla hodnota Rf = 0,136) a úplně odpovídaly hodnoty 

retenčních faktorů pro extrakty z čerstvého zázvorníku (pro Čz80%M byla hodnota Rf = 0,120 a 

pro K-Čz30%M byla hodnota Rf = 0,120). 

 

 

Obr. 27: Chromatogram k experimentu 4.2.1.10 
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4.2.2 KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE (HPLC)  

 U roztoků označených jako B1, B2,  Č1 a  Č2 byla provedena kapalinová chromatografie 

(HPLC). Pro ověření přítomnosti gingerolu u těchto čtyřech roztoků byl použitý standard  

6-gingerolu. (Roztoky B1, B2,  Č1 a  Č2 byly kapalinovou chromatografií zhodnoceny i 

kvantitativně v experimentu 4.3.2.) Kapalinová chromatografie byla provedena dle 

Amerického lékopisu [2].  

 

Příprava roztoku z analyzovaného vodného zázvorového extraktu a 80% methanolu: 

2 g analyzovaného vodného zázvorového extraktu byly vloženy do 100 ml odměrné baňky a 

doplněny do 100 ml 80% methanolem. Odměrná baňka byla uzavřena a extrakt byl přes noc 

macerován v methanolu. Na druhý den byl obsah baňky zfiltrován a část byla použita pro 

vlastní měření. 

 

Příprava methanolového extraktu z čerstvého zázvorníku s použitím 80% methanolu: 

10 g oddenku z čerstvého zázvorníku bylo nakrájeno a vloženo do kádinky s 50 ml 80% 

methanolu. Kádinka byla uzavřena hliníkovou fólií a oddenek z čerstvého zázvorníku byl 

v methanolu macerován přes noc. Na druhý den byl obsah kádinky zfiltrován do 100 ml 

odměrné baňky a doplněn rozpouštědlem (80% methanol) do 100 ml. Následně byla část 

odebrána pro vlastní měření. 

 

Standard: 6-gingerol o koncentraci 1 mg/1 ml 

 

Zkratky:  

Č1…..methanolový extrakt z čerstvého zázvorníku s použitím 80% methanolu  

(10,4589 g oddenku z čerstvého zázvorníku + 100 ml 80% methanolu) 

Č2….. methanolový extrakt z čerstvého zázvorníku s použitím 80% methanolu  

(10,4166 g oddenku z čerstvého zázvorníku + 100 ml 80% methanolu) 

B1…..roztok z analyzovaného vodného zázvorového extraktu a 80% methanolu 

(2,0643 g analyzovaného vodného zázvorového extraktu + 100 ml 80% methanolu) 

B2….. roztok z analyzovaného vodného zázvorového extraktu a 80% methanolu 

(2,0632 g analyzovaného vodného zázvorového extraktu + 100 ml 80% methanolu) 
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 Po provedení kapalinové chromatografie bylo zjištěno, že roztoky B1, B2, Č1 a Č2 

gingeroly obsahují, protože na záznamech z HPLC jsou viditelné překrývající se peaky 

standardu 6-gingerolu a jednotlivých roztoků s odpovídajícími retenčními časy. 

  Křivka standardu 6-gingerolu je na Obr. 28: Záznam HPLC roztoku B1, na Obr. 29: 

Záznam HPLC roztoku  B2, na Obr. 30: Záznam HPLC roztoku Č1 a na Obr. 31: Záznam 

HPLC roztoku Č2 znázorněna modrou barvou a křivky roztoků B1, B2, Č1 a  Č2 barvou 

červenou. (Záznam HPLC standardu 6-gingerolu je uveden jako Obr. 32 u experimentu 

4.3.1.) 

 

Roztok B1: 

Peak s retenčním časem = 6,28 odpovídá paeku standardu 6-gingerolu s retenčním časem = 

6,03 

Roztok B2: 

Peak s retenčním časem = 6,27 odpovídá paeku standardu 6-gingerolu s retenčním časem = 

6,03. 

Roztok Č1 

Peak s retenčním časem =  6,240 odpovídá peaku standardu 6-gingerolu s retenčním časem = 

6,03. 

Roztok Č2 

Peak s retenčním časem =  6,333 odpovídá peaku standardu 6-gingerolu s retenčním časem = 

6,03. 
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Obr. 28: Záznam HPLC roztoku B1 
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Obr. 29: Záznam HPLC roztoku B2 
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Obr. 30: Záznam HPLC roztoku Č1 

 

 
Obr. 31: Záznam HPLC roztoku Č2 
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4.3 KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ  

 Potom co bylo kvalitativním hodnocením prokázáno, že analyzovaný vodný 

zázvorový extrakt obsahuje účinné látky (gingeroly) bylo nutné ještě stanovit jejich obsah a 

porovnat výsledek s hodnotou uvedenou v analytickém protokolu, který je součástí přílohy 

jako Obr. 41: Analytický protokol. Ke kvantitativnímu stanovení byla využita kapalinová 

chromatografie (HPLC), která byla provedena dle Amerického lékopisu [2]. 

 

4.3.1 HPLC – KALIBRAČNÍ KŘIVKA STANDARDU 6-GINGEROLU  

Nejdříve byly připraveny tři různě koncentrované roztoky standardu 6-gingerolu. 

Standard 6-gingerolu (krystalická látka) byl rozpuštěn v 80% methanolu. Každý ze tří různě 

koncentrovaných roztoků byl změřen třikrát a ze získaných hodnot koncentrací byla pomocí 

HPLC vytvořena kalibrační křivka standardu 6-gingerolu. Byl také získán korelační 

koeficient a rovnice kalibrační křivky. 

 

Korelační koeficient:  

R = 0,99998 

 

Rovnice kalibrační křivky:  

Y = 13307,5 *  X  

 

Bylo zjištěno, že závislost kalibrační křivky je lineární, což znamená, že plocha peaků 

roste se zvětšující se koncentrací. Korelační koeficient R udává linearitu křivky, jeho hodnota 

se blíží hodnotě +1, která značí přímou závislost. 
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Obr. 32: Záznam HPLC standardu 6-gingerolu 

 

 

Obr. 33: Kalibra ční křivka standardu 6-gingerolu 
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4.3.2 HPLC – METHANOLOVÉ EXTRAKTY Z ČERSTVÉHO  

 ZÁZVORNÍKU A ROZTOKY Z ANALYZOVANÉHO VODNÉHO  

 ZÁZVOROVÉHO EXTRAKTU  

Postup přípravy methanolových extraktů z čerstvého zázvorníku a roztoků 

z analyzovaného vodného zázvorového extraktu je uveden u experimentu 4.2.2. 

 

Standard: 6-gingerol o koncentraci 1 mg/1 ml 

 

A) Byla provedena kapalinová chromatografie (HPLC) dvou methanolových extraktů 

z čerstvého zázvorníku s použitím 80% methanolu (označeny jako Č1 a Č2)  a dvou roztoků z 

analyzovaného vodného zázvorového extraktu a 80% methanolu (označeny jako B1 a B2). 

 

Zkratky:  

B1…..roztok z analyzovaného vodného zázvorového extraktu a 80% methanolu 

(2,0643 g analyzovaného vodného zázvorového extraktu + 100 ml 80% methanolu) 

B2….. roztok z analyzovaného vodného zázvorového extraktu a 80% methanolu 

(2,0632 g analyzovaného vodného zázvorového extraktu + 100 ml 80% methanolu) 

Č1…..methanolový extrakt z čerstvého zázvorníku s použitím 80% methanolu  

(10,4589 g oddenku z čerstvého zázvorníku + 100 ml 80% methanolu) 

Č2….. methanolový extrakt z čerstvého zázvorníku s použitím 80% methanolu  

(10,4166 g oddenku z čerstvého zázvorníku + 100 ml 80% methanolu) 

 

Vyhodnocení: 

 Jako standard byl použitý 6-gingerol, a proto množství této látky v jednotlivých 

roztocích byl:  

Č1 = 2,1098% 

Č2 = 1,3023% 

B1 = 0,9144% 

B2 = 0,9686% 

  

Záznamy HPLC pro roztoky B1, B2, Č1 a Č2  jsou uvedeny u experimentu 4.2.2 jako 

Obr. 28: Záznam HPLC roztoku B1, Obr. 29: Záznam HPLC roztoku B2, Obr. 30: Záznam 

HPLC roztoku Č1 a Obr. 31: Záznam HPLC roztoku Č2. 



78 

B) Byla provedena kapalinová chromatografie (HPLC) dvou nově připravených 

methanolových extraktů z čerstvého zázvorníku s použitím 80% methanolu (označených jako 

Č1* a Č2*) a po měsíci macerace byly znovu změřeny dva roztoky (označeny původně jako 

B1 a B2 v experimentu 4.3.2. A, po měsíci macerace jako B1* a B2*), které byly připraveny 

z analyzovaného vodného zázvorového extraktu a 80% methanolu. U těchto dvou roztoků 

bylo zjišťováno, zda se dlouhodobým macerováním uvolní více látky.  

 

Standard: 6-gingerol o koncentraci 1 mg/1 ml 

 

Zkratky:  

Č1*…..methanolový extrakt z čerstvého zázvorníku s použitím 80% methanolu  

(10,7121 g oddenku z čerstvého zázvorníku + 100 ml 80% methanolu) 

Č2*….. methanolový extrakt z čerstvého zázvorníku s použitím 80% methanolu  

(10,6954 g oddenku z čerstvého zázvorníku + 100 ml 80% methanolu) 

B1*…..roztok z analyzovaného vodného zázvorového extraktu a 80% methanolu po měsíci 

macerace 

(2,0643 g analyzovaného vodného zázvorového extraktu + 100 ml 80% methanolu) 

B2*….. roztok z analyzovaného vodného zázvorového extraktu a 80% methanolu po měsíci 

macerace 

(2,0632 g analyzovaného vodného zázvorového extraktu + 100 ml 80% methanolu) 

 

Vyhodnocení: 

 Jako standard byl opět použitý 6-gingerol, a proto množství této látky v jednotlivých 

roztocích byl:  

Č1*  = 3,4486% 

Č2*  = 2,6370% 

B1* = 1,1593% 

B2*  = 1,1875%  

 Touto kapalinovou chromatografií (HPLC) bylo prokázáno, že se po měsíci 

macerování analyzovaného vodného zázvorového extraktu v 80% methanolu uvolnilo více 

účinné látky - 6-gingerolu. Průměrně tedy analyzovaný extrakt obsahuje 1,17%  

6-gingerolu, což je hodnota výsledná, i když nesouhlasí s hodnotou uvedenou v analytickém 

protokolu, který požaduje 5,32% gingerolu. 
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 Na Obr. 34: Záznam HPLC roztoku B1*, je modrou barvou znázorněna křivka roztoku 

B1* a červenou barvou znázorněna křivka roztoku B1. 

 Na Obr. 35: Záznam HPLC roztoku B2*, je červenou barvou znázorněna křivka 

roztoku B2* a modrou barvou znázorněna křivka roztoku B2. 

 Na Obr. 36: Záznam HPLC roztoku Č1*,   je modrou barvou znázorněna křivka 

roztoku Č1*   a červenou barvou znázorněna křivka roztoku Č1. 

 Na Obr. 37: Záznam HPLC roztoku Č2*, je červenou barvou znázorněna křivka 

roztoku Č2* a modrou barvou znázorněna křivka roztoku Č2. 
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Obr. 34: Záznam HPLC roztoku B1* 
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Obr. 35: Záznam HPLC roztoku B2* 
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Obr. 36: Záznam HPLC roztoku Č1* 

 

 

 

Obr. 37: Záznam HPLC u roztoku Č2* 
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4.3.3 MĚŘENÍ UV ABSORPČNÍCH SPEKTER  

 Pomocí kapalinové chromatografie v experimentu 4.3.2 B bylo zjištěno, že se více 

účinných látek uvolnilo u roztoků, ve kterých byl analyzovaný vodný zázvorový extrakt 

macerován měsíc v 80% methanolu. Proto tyto roztoky označeny jako B1* a B2*  byly použity 

i pro měření UV absorpčních spekter. Opět byl použitý standard 6-gingerolu a touto metodou 

bylo pro zajímavost zjišťováno, zda v uvedených roztocích jsou přítomny i další látky 

podobné struktury.  

 

 Pomocí naměrěných UV absorpčních spekter bylo prokázáno, že oba roztoky (B1* a 

B2*) obsahují nejenom látku 6-gingerol, ale i další látky podobného typu. Byly srovnány 

hodnoty minim a maxim peaku standardu 6-gingerolu a jednotlivých peaků roztoků   

B1* a B2*. Maxima peaků standardu 6-gingerolu byla naměřena při vlnových délkách 207, 

228 a 289 nm a minima při vlnových délkách 219 a 266 nm. 

   

 

Obr. 38: UV absorpční spektrum standardu 6-gingerolu 
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Obr. 39: UV absorpční spektrum roztoku B1*  

 

 
Obr. 40: UV absorpční spektrum roztoku B2* 
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4.3.4 ZTRÁTA SUŠENÍM U ODDENKU ČERSTVÉHO ZÁZVORNÍKU  

 Protože byl používán oddenek čerstvého zázvorníku, který obsahuje vodu, bylo nutné 

stanovit její množství. Český lékopis 2009 ale nestanovuje ztrátu sušením pro Zingiberis 

rhizoma, proto byla vybrána droga podobná. Bylo postupováno podle lékopisného článku – 

Ztráta sušením u Ononidis radix [1]. 

3 g oddenku čerstvého zázvorníku nakrájeného na tenké plátky byly ve vysušené 

vážence sušeny v sušárně do konstantní hmotnosti při 105 ˚C. Stanovení bylo provedeno 

dvakrát.  

 

Stanovení č.1 

Hmotnost váženky s víčkem…..38,0695 g 

Hmotnost čerstvé drogy…..3,3587 g 

Hmotnost váženky s víčkem a čerstvou drogou…..41,4282 g 

Hmotnost váženky s víčkem a drogou po 1,5 hod. sušení…..38,4430 g 

Hmotnost váženky s víčkem a drogou po 2,5 hod. sušení…..38,4400 g 

Hmotnost váženky s víčkem a drogou po 3 hod. sušení…..38,4392 g 

Hmotnost suché drogy…..0,3697 g 

Hmotnost vody…..2,9890 g = 88,99% 

 

Stanovení č.2 

Hmotnost váženky s víčkem…..29,6476 g 

Hmotnost čerstvé drogy…..3,1625 g 

Hmotnost váženky s víčkem a čerstvou drogou…..32,8101 g 

Hmotnost váženky s víčkem a drogou po 1,5 hod. sušení…..29,9901 g 

Hmotnost váženky s víčkem a drogou po 2,5 hod. sušení…..29,9869 g 

Hmotnost váženky s víčkem a drogou po 3 hod. sušení…..29,9838 g 

Hmotnost suché drogy…..0,3362 g 

Hmotnost vody…..2,8263 g = 89,37% 

 

 Bylo zjištěno, že průměrné množství vody v oddenku čerstvého zázvorníku je 

89,18%. 
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5 VÝSLEDKY A DISKUZE  
 

ROZPUSTNOST: analytický protokol udává, že extrakce byla provedena destilovanou 

vodou a analyzovaný extrakt by měl být proto rozpustný v destilované vodě. Analyzovaný 

vodný zázvorový extrakt se ale špatně rozpouštěl jak v destilované vodě, tak i v ethanolu a 

methanolu. Na dně zkumavek zůstával velký sediment, který se nedal roztřepat na třepačce, 

ani rozpustit na vodní lázni. Bylo to pravděpodobně způsobeno tím, že byl analyzovaný 

extrakt hodně zkoncentrovaný (nebylo možné použít výrobnímu procesu odpovídající poměr 

vyluhovala a drogy). 

  

Analyzovaný vodný zázvorový extrakt byl spálen na měděné lopatičce, aby bylo 

ověřeno, že se skutečně jedná o organický vzorek. Organický charakter vzorku byl potvrzen, 

protože vzorek na lopatičce byl spálen beze zbytku (součást experimentu 4.2.1.7). 

 

Prvním úkolem diplomové práce bylo ověřit, zda analyzovaný vodný zázvorový 

extrakt obsahuje předpokládané účinné složky – gingeroly. Pro toto hodnocení byla zvolena 

tenkovstvá chromatografie (TLC) a kapalinová chromatografie (HPLC).  

 Tenkovrstvá chromatografie byla využita v řadě experimentů 4.2.1.1 – 4.2.1.10. 

V experimentu 4.2.1.7 bylo zjištěno, že nejintenzivněji zbarvený roztok ve zkumavce byl ten, 

u kterého byl použitý  80% methanol, protože s rostoucí koncentrací alkoholu se zvyšovala 

rozpustnost analyzovaného extraktu. Stejně tak i zbarvení skvrn na chromatogramu bylo u 

tohoto roztoku nejintenzivnější. Proto v následujících experimentech byl 80% methanol 

používán jako rozpouštědlo (Obr. 22: Schéma chromatogramu k experimentu 4.2.1.7). 

 Jako výsledný je považován experiment 4.2.1.10, ve kterém byl na desku s vrstvou 

silikagelu bez fluorescenčního indikátoru skleněnou kapilárou nanesen roztok 

z analyzovaného vodného zázvorového extraktu a 80% methanolu (Vz80%M), methanolový 

extrakt z čerstvého zázvorníku s použitím 80% methanolu (Čz80%M) a standard 6-gingerolu o 

koncentraci 1 mg/1 ml (G). Díky použití standardu 6-gingerolu bylo zjištěno, že analyzovaný 

vodný zázvorový extrakt obsahuje danou látku. Hodnota retenčního faktoru standardu  

6-gingerolu (Rf = 0,120) je téměř shodná s hodnotou retenčního faktoru analyzovaného 

vodného zázvorového extraktu (Rf = 0,136). Skvrny si odpovídaly nejen polohou, ale i 

zbarvením (nejvíce intenzivní fialová skvrna). 
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Obr. 26: Schéma chromatogramu k experimentu 4.2.1.10 a Obr. 27: Chromatogram 

k experimentu 4.2.1.10 jsou uvedeny u experimentu 4.2.1.10. 

V experimentu 4.2.1.10 byly na desku naneseny také dva roztoky (K-Vz30%M - roztok 

z ethanolového zázvorového extraktu a 30% methanolu a K-Čz30%M - methanolový extrakt 

z čerstvého zázvorníku s použitím 30% methanolu). Rozdíl mezi vodným a ethanolovým 

extraktem byl v použití jiných rozpouštědel k extrakci (destilovaná voda u analyzovaného 

vodného zázvorového extraktu a ethanol u ethanolového zázvorového extraktu), což je 

pravděpodobně i důvod přítomnosti odlišných obsahových složek u obou analyzovaných 

vzorků. 

Rozdíl byl také v použití různě koncentrovaného methanolu. Místo 80% methanolu byl 

k přípravě těchto dvou roztoků použitý methanol 30%, protože při použití této koncentrace 

byl roztok ethanolového zázvorového extraktu ve zkumavce i skvrny na chromatogramu 

nejintenzivněji zbarveny. 

Roztoky K-Vz30%M a K-Čz30%M byly naneseny pro možnost srovnání pouze z hlediska 

kvalitativního a i u nich bylo prokázáno, že obsahují gingeroly.  

Hodnota retenčního faktoru standardu 6-gingerolu (Rf = 0,120) je stejně jako u 

analyzovaného vodného zázvorového extraktu téměř shodná s hodnotou retenčního faktoru 

ethanolového zázvorového extraktu (Rf = 0,136) a úplně shodná s hodnotou retenčního 

faktoru methanolového extraktu z čerstvého zázvorníku s použitím 30% methanolu  

(RF = 0,120). Skvrny si odpovídaly nejen polohou, ale i zbarvením (nejvíce intenzivní fialová 

skvrna). 

 

Přítomnost gingerolů v analyzovaném extraktu byla prokázána i kapalinovou 

chromatografií (HPLC). HPLC byla provedena u roztoků z analyzovaného vodného 

zázvorového extraktu a 80% methanolu (označeny jako B1 a B2). Na záznamech z HPLC jsou 

viditelné překrývající se peaky standardu 6-gingerolu a roztoků B1 a B2 s téměř 

odpovídajícími retenčními časy.  

 

Roztok B1: 

Peak s retenčním časem = 6,28 odpovídá paeku standardu 6-gingerolu s retenčním časem = 

6,03 

Roztok B2: 

Peak s retenčním časem = 6,27 odpovídá paeku standardu 6-gingerolu s retenčním časem = 

6,03. 
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Záznam HPLC standardu 6-gingerolu je uveden jako Obr. 32: Záznam HPLC 

standardu 6-gingerolu, u experimentu 4.3.1 a záznamy HPLC roztoků B1 a B2 jako Obr. 28: 

Záznam HPLC roztoku B1 a Obr. 29: Záznam HPLC roztoku B2, u experimentu 4.2.2. 

 

V experimentech 4.2.1.4, 4.2.1.6 a 4.2.1.8 byl použitý standard kurkuminoidů, což 

jsou látky vyskytující se u Zingiberis rhizoma. V žádném z uvedených experimentů u roztoků 

z analyzovaného vodného zázvorového extraktu, ani v extraktech z čerstvého zázvorníku 

nebyla ale jejich přítomnost prokázána. 

 

Potom co bylo prokázáno, že analyzovaný vodný zázvorový extrakt obsahuje 

předpokládané účinné složky – gingeroly, bylo nutné zhodnotit  analyzovaný vzorek také 

kvantitativně, zda obsahuje deklarované množství těchto látek. K tomu byla využita 

kapalinová chromatografie (HPLC). Byly změřeny roztoky B1* a  B2* a jejich experimentálně 

získané hodnoty jsou považovány za hodnoty výsledné. 

 

Zkratky:  

B1*…..roztok z analyzovaného vodného zázvorového extraktu a 80% methanolu po měsíci 

macerace 

(2,0643 g analyzovaného vodného zázvorového extraktu + 100 ml 80% methanolu) 

B2*….. roztok z analyzovaného vodného zázvorového extraktu a 80% methanolu po měsíci 

macerace 

(2,0632 g analyzovaného vodného zázvorového extraktu + 100 ml 80% methanolu) 

Standard…..6-gingerol o koncentraci 1 mg/1 ml 

 

 Kapalinovou chromatografií bylo prokázáno, že se po měsíci macerování 

analyzovaného vodného zázvorového extraktu v 80% methanolu uvolnilo více účinné látky – 

6-gingerolu (experiment 4.3.2 B) než v experimentu, kdy byly roztoky měřeny v den přípravy 

(experiment 4.3.2 A).  

 

Experimentálně získané hodnoty pro roztoky B1* a  B2* :   

B1* = 1,1593% 6-gingerolu   

B2*  = 1,1875% 6-gingerolu  
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 Analyzovaný extrakt tedy průměrně obsahuje 1,17% 6-gingerolu, což je hodnota 

výsledná, i když nesouhlasí s hodnotou uvedenou v analytickém protokolu, který požaduje 

5,32% gingerolu a je uvedený v příloze jako Obr. 41: Analytický protokol. 

Výsledná hodnota byla získána přímo přístrojem pro kapalinovou chromatografii (HPLC) 

pomocí softwaru: CSW1.7. 

Rozdíl mezi požadovanou a naměřenou hodnotou je asi dán tím, že gingeroly 

pravděpodobně přešly dehydratační reakcí (redukce) na méně polární shogaoly. Přítomnost 

shogaolů nemohla být bohužel ověřena, protože nebyl k dispozici standard pro tyto látky, a to 

z toho důvodu, že cena standardu je velmi vysoká. Roli sehrálo pravděpodobně i stáří 

analyzovaného extraktu, byl vyroben v březnu 2006. Vzhledem k tomu, že se analyzovaný 

extrakt málo rozpouštěl a ve zkumavkách zůstával velký sediment, je možné, že účinné 

složky zůstaly v nerozpuštěném sedimentu. 

 

 Roztoky označeny jako B1* a B2*  byly použity i pro měření UV absorpčních spekter. 

Opět byl použitý standard 6-gingerolu a touto metodou bylo pro zajímavost zjišťováno, zda 

v uvedených roztocích jsou přítomny i další látky podobné struktury.  

Pomocí naměrěných UV absorpčních spekter bylo prokázáno, že oba roztoky (B1* a 

B2*) obsahují nejenom látku 6-gingerol, ale i další látky typu gingerolů. Byly porovnány 

hodnoty minim a maxim peaku standardu 6-gingerolu a jednotlivých peaků roztoků  

B1* a B2* (experiment 4.3.3). 

  

 Pro srovnání práškovitého analyzovaného vodného zázvorového extraktu byly 

připraveny extrakty z oddenku čerstvého zázvorníku s použitím 60%, 96% ethanolu a 80% 

methanolu (experimenty 4.2.1.3 - 4.2.1.6, 4.2.1.8 – 4.2.1.10 a 4.2.2 u kvalitativního 

hodnocení a experimenty 4.3.2 A a B a 4.3.4 u kvantitativního stanovení). U uvedených 

experimentů jsou znázorněny obrázky schémat chromatogramů a záznamů HPLC. 

Kvalitativním hodnocením prostřednictvím tenkovrstvé chromatografie (TLC) byla 

prokázána přítomnost gingerolů i u extraktů z oddenku čerstvého zázvorníku. Skvrny na 

chromatogramech svou polohou podle ČL 2009, pod červenou skvrnou (resorcinol) 

porovnávacího roztoku odpovídaly poloze gingerolů.  

V experimentu 4.2.1.10 se hodnota Rf pro standard 6-gingerolu rovnala hodnotě Rf  

methanolového extraktu z čerstvého zázvorníku s použitím 80% methanolu = 0,120. 
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Přítomnost gingerolů u těchto extraktů byla prokázána i kapalinovou chromatografií 

(HPLC), kdy byl použitý standard 6-gingerolu. Peaky roztoků Č1 a Č2 se překrývaly s peakem 

standardu 6-gingerolu a odpovídaly si svými retenčními časy. 

Obr. 30: Záznam HPLC roztoku Č1 a Obr. 31: Záznam HPLC roztoku Č2, jsou 

uvedeny u experimentu 4.2.2. 

Kvantitativním stanovením extraktů z oddenku čerstvého zázvorníku a 80% 

methanolu byl zjištěn průměrný obsah 6-gingerolu 1,71% pro roztoky Č1 a Č2  (experiment 

4.3.2 A) a průměrný obsah 6-gingerolu 3,04% pro roztoky Č1*  a Č2* (experiment 4.3.2 B).  

 

Stanovením Ztráty sušením u čerstvé droby bylo zjištěno, že oddenek čerstvého 

zázvorníku obsahuje průměrně 89,18% vody (experiment 4.3.4). 
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6 ZÁVĚR 
 Pro kvalitativní hodnocení analyzovaného vodného zázvorového extraktu byla zvolena 

tenkovrstvá chromatografie (TLC) a kapalinová chromatografie (HPLC). Analyzovaný 

extrakt byl připravený z rostliny Zingiber officinale a extrakce byla provedena destilovanou 

vodou (1 : 8). U tenkovrstvé i kapalinové chromatografie byl používán standard 6-gingerolu o 

koncentraci 1 mg/ml. 

Tenkovrstvá chromatografie (TLC) byla prováděna podle Českého lékopisu 2009 

s mírnými úpravami. Adsorbentem byl silikagel, vyvíjecí soustavou směs etheru a n-hexanu 

v poměru 6 : 4 (48 ml : 32 ml) a detekce byla provedena UV světlem a roztokem složeným z 

kyseliny chloristé 3% : vanilinu 1% : kyseliny sírové 6N v poměru 5 : 5 : 1 (15 ml : 15 ml : 3 

ml).  

Kapalinová chromatografie byla prováděna podle Amerického lékopisu. Byla použita 

kolona (Merck, Purospher RP-18 endcapped, 5µm, 250x4 mm), mobilní fáze složená z 

acetonitrilu/vody/methanolu v poměru 55 : 44 : 1 (voda byla okyselená 1 ml H3PO4 v 1000 ml 

H2O) a detektor (Philips PU4110 UV/VIS). Obsah nástřiku byl 20 µl a vlnová délka detektoru 

282 nm. 

Těmito metodami byla v analyzovaném vzorku prokázána přítomnost 6-gingerolu.  

 

 Kapalinová chromatografie (HPLC) byla využita také pro kvantitativní stanovení. 

Opět byl použitý standard 6- gingerolu o koncentraci 1 mg/ml a byla sestavena kalibrační 

křivka. Touto metodou byl pomocí softwaru CSW1.7 zjištěn obsah 6-gingerolu 

v analyzovaném vzorku 1,17%. Tato hodnota neodpovídá deklarovanému množství 5,32% 

gingerolu, které je uvedeno v analytickém protokolu daného vzorku.  

 

 S využitím literárních zdrojů a odborných článků byly zpracovány informace o 

Zingiber officinale zaměřené převážné na botanickou charakteristiku drogy, její obsahové 

složky, farmakologické a nežádoucí účinky, kontraindikace a interakce. 
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8 PŘÍLOHY  

 

 

Obr. 41: Analytický protokol 
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ABSTRAKT  

 
Bačová, B.: Analýza zázvorového extraktu. I. [Diplomová práce] Hradec Králové 2010, 

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta. 

 

 Komerční extrakt ze Zingiber officinale 8 : 1 byl analyzován na obsah gingerolu, vody 

a dalších látek. Byly použity chromatografické postupy včetně TLC a HPLC. Metodou 

hodnocení byly postupy uvedené v US Pharmacopeia 1996 a ČL 2009. Byla potvrzena 

přítomnost 6-gingerolu v množství 1,17%, obsah vody 89,18% a prokázané další látky 

podobné gingerolům. 
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ABSTRACT 

 
Bačová, B.: Analysis of Ginger root extract. I. [Thesis] Hradec Králové 2010, Charles 

University in Prague, Faculty of Pharmacy. 

 

Commercial extract of Zingiber officinale 8 : 1 was analyzed for content of gingerol, 

water and other compounds. Chromatographic procedures were used including TLC and 

HPLC. The procedures stated in US Pharmacopeia 1996 and ČL 2009 were method of 

evaluation. The presence of 6-gingerol was confirmed in amount of 1,17%, water content 

89,18% and other demonstrated compounds similar to gingerols. 

 

 


