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�� ZkuZkuššebnebníí metody 2.8. metody 2.8. –– FarmakognostickFarmakognostickéé metodymetody
19 19 ččlláánknkůů
�� 1 revidovaný1 revidovaný
�� 1 nový1 nový

�� ObecnObecnéé ččlláánkynky

�� ČČlláánkynky
265 265 ččlláánknkůů
�� 130 korigovaných130 korigovaných
�� 29 revidovaných29 revidovaných
�� 15 konvertovaných15 konvertovaných
�� 11 nových11 nových

�� HomeopatickHomeopatickéé ppřříípravkypravky
11 11 ččlláánknkůů



2.8.13  Zbytky pesticid2.8.13  Zbytky pesticidůů

�� Zbytky pesticidZbytky pesticidůů mohou být pmohou být přříítomny a kontrolujtomny a kontrolujíí se v se v 
rostlinných drogrostlinných drogáách a v pch a v přříípravcpravcíích z rostlinných drogch z rostlinných drog

�� Vzorce pro výpoVzorce pro výpoččet limitet limitůů pro pesticidy v ppro pesticidy v přříípravcpravcíích               ch               
z rostlinných drogz rostlinných drog

�� MoMožžnost vypunost vypuššttěěnníí zkouzkouššky, jestliky, jestližže e …………je znje znáám celý m celý 
postup opostup oššetetřřovováánníí kakažžddéé ššararžže a me a můžůže být pe být přřesnesněě
kontrolovkontrolováán podle n podle sprspráávnvnéé zemzeměědděělsklskéé a sba sběěrovrovéé praxepraxe



2.8.13  Zbytky pesticid2.8.13  Zbytky pesticidůů

�� RozRozšíšířřeneníí popoččtu pesticidtu pesticidůů, uvedených v tabulce 2.8.13, uvedených v tabulce 2.8.13--11

�� OdbOdběěr vzorkr vzorkůů –– podle podle ččlláánku 2.8.20 Rostlinnnku 2.8.20 Rostlinnéé drogy: drogy: 
vzorkovvzorkováánníí a pa přřííprava vzorkuprava vzorku

�� KvalitativnKvalitativníí a kvantitativna kvantitativníí analýza zbytkanalýza zbytkůů pesticidpesticidůů



2.8.20  Rostlinn2.8.20  Rostlinnéé drogy: vzorkovdrogy: vzorkováánníí
a pa přřííprava vzorkuprava vzorku

druhdruháá odmocnina z odmocnina z NN + 1+ 1vvííce nece nežž 33

vvššechnyechny1 1 -- 33

PoPoččet zkouet zkouššených obalových ených obalových 
jednotek (jednotek (NN))

PoPoččet obalových jednotek et obalových jednotek 
v v ššararžžii



2.8.20  Rostlinn2.8.20  Rostlinnéé drogy: vzorkovdrogy: vzorkováánníí
a pa přřííprava vzorkuprava vzorku

0,050,05vvííce nece nežž 10 000 10 000 –– 25 00025 000

0,080,08vvííce nece nežž 5 000 5 000 –– 10 00010 000

0,100,10vvííce nece nežž 2 500 2 500 –– 5 0005 000

0,150,15vvííce nece nežž 1 000 1 000 –– 2 5002 500

0,180,18vvííce nece nežž 500 500 –– 1 0001 000

0,200,20vvííce nece nežž 250 250 -- 500500

0,250,25vvííce nece nežž 100 100 -- 250250

0,500,5050 50 -- 100100

1,001,00mméénněě nenežž 5050

MinimMinimáálnlníí hmotnost vzorku, hmotnost vzorku, 
vyjvyjááddřřenenáá jako procento jako procento 

hmotnosti hmotnosti ššararžže rostlinne rostlinnéé drogydrogy

Hmotnost rostlinnHmotnost rostlinnéé drogy drogy 
v v ššararžži v kilogramechi v kilogramech



2.8.20  Rostlinn2.8.20  Rostlinnéé drogy: vzorkovdrogy: vzorkováánníí
a pa přřííprava vzorkuprava vzorku

125 g125 g
RozlRozláámanmanéé nebo nebo rozdrobnrozdrobněěnnéé

drogy drogy 
(pr(průůmměěrnrnáá hmotnost hmotnost ččáástic stic 

je menje menšíší nenežž 0,5 g)0,5 g)

250 g nebo celý odebraný vzorek, 250 g nebo celý odebraný vzorek, 
v pv přříípadpaděě, , žže hmotnost vzorku bulku e hmotnost vzorku bulku 

je menje menšíší nenežž 250 g250 g

Listy, kvListy, kvěěty, semena, plodyty, semena, plody

500 g nebo celý odebraný vzorek, 500 g nebo celý odebraný vzorek, 
v pv přříípadpaděě, , žže hmotnost vzorku bulku e hmotnost vzorku bulku 

je menje menšíší nenežž 500 g500 g

KoKořřeny, oddenky, keny, oddenky, kůůry, natry, natěě

MinimMinimáálnlníí hmotnost zkouhmotnost zkouššenenéého ho 
vzorkuvzorku

Typ rostlinnTyp rostlinnéé drogydrogy



BistortaeBistortae rhizomarhizoma -- QUANSHENQUANSHEN

�� PorovnPorovnáávacvacíí roztokroztok
�� katechinkatechin
�� fruktfruktóózaza

�� ZkouZkouššený roztokený roztok
�� katechinkatechin
�� fruktfruktóózaza



BistortaeBistortae rhizomarhizoma -- QUANSHENQUANSHEN

�� ObsahovObsahovéé lláátkytky
�� nejmnejméénněě 3,0 % t3,0 % třřííslovin, vyjslovin, vyjááddřřeno jako eno jako pyrogallolpyrogallol

�� PouPoužžititíí
�� hemostyptikum hemostyptikum (krvav(krvavéé prprůůjmy, hemeroidy, gynekologickjmy, hemeroidy, gynekologickáá
krvkrváácenceníí, sp, spááleniny, furunkly, koleniny, furunkly, kožžnníí poranporaněěnníí))

�� DDáávkovvkováánníí
�� 4,5 4,5 –– 9,0 g9,0 g



CarthamiCarthami flosflos -- HONGHUAHONGHUA

�� ObsahovObsahovéé lláátkytky
�� chinonovchinonováá barviva barviva ((kartaminkartamin, saflorov, saflorováá žžluluťť A, B, A, B, saflominsaflomin))
�� fenolickfenolickéé amidy (amidy (serotobeninserotobenin))
�� flavonoidyflavonoidy ((luteolinluteolin))
�� triterpenytriterpeny
�� polyacetylenovpolyacetylenovéé derivderiváátyty

�� popožžadavek adavek -- nejmnejméénněě 1,0 % 1,0 % flavonoidflavonoidůů, vyj, vyjááddřřeno jako eno jako 
hyperosidhyperosid



CarthamiCarthami flosflos -- HONGHUAHONGHUA

�� PorovnPorovnáávacvacíí roztokroztok
�� kvercetinkvercetin
�� rutinrutin



CarthamiCarthami flosflos -- HONGHUAHONGHUA

�� ZkouZkouššky na ky na ččistotuistotu
�� absorbanceabsorbance (2.2.25) roztok(2.2.25) roztokůů ppřři 401 i 401 nmnm a 518 a 518 nmnm

�� ObsahovObsahovéé lláátkytky
�� nejmnejméénněě 1,0 % souhrnu 1,0 % souhrnu flavonoidflavonoidůů, vyj, vyjááddřřeno jako eno jako 
hyperosidhyperosid



CarthamiCarthami flosflos -- HONGHUAHONGHUA

�� PouPoužžititíí
�� antiseptikum, antiseptikum, antiflogistikumantiflogistikum
�� kardiovaskulkardiovaskuláárnrníí a hematologicka hematologickéé potpotíížže e ((anginaangina pectorispectoris, , 
cerebrcerebráálnlníí hemoragiehemoragie a arteriosklera arterioskleróóza)za)

�� in in vivovivo –– analgetikum, analgetikum, imunostimulansimunostimulans

�� DDáávkovvkováánníí
�� 3,0 3,0 –– 9,0 g9,0 g



NotoginsengNotoginseng radixradix -- SANQUISANQUI

kokořřen se po oen se po oččiiššttěěnníí spaspařříí horkou vodou a pak se suhorkou vodou a pak se sušíší na sluncina slunci

�� ObsahovObsahovéé lláátkytky
�� saponiny saponiny -- panaxadiolypanaxadioly, , panaxatriolypanaxatrioly ((ginsenosidyginsenosidy)   )   

notoginsenosidynotoginsenosidy
�� silicesilice

�� popožžadavek adavek -- nejmnejméénněě 3,8 % 3,8 % ginsenosidginsenosidůů Rg1 a Rb1Rg1 a Rb1

�� ZkouZkouššky na ky na ččistotuistotu
�� TVCH TVCH –– PanaxPanax ginsengginseng, , PanaxPanax quinquefoliumquinquefolium



NotoginsengNotoginseng radixradix -- SANQUISANQUI

�� PorovnPorovnáávacvacíí roztokroztok
�� arbutinarbutin
�� escinescin

GinsengGinseng radixradix NotoginsengNotoginseng radixradix



NotoginsengNotoginseng radixradix -- SANQUISANQUI

�� ZkouZkouššky na ky na ččistotuistotu
�� zzáámměěna s druhy na s druhy PanaxPanax ginsengginseng, , PanaxPanax quinquefoliumquinquefolium

ChromatogramyChromatogramy firmy CAMAG  Ffirmy CAMAG  F--31, F31, F--32; F32; F--3333



NotoginsengNotoginseng radixradix -- SANQUISANQUI

�� ObsahovObsahovéé lláátkytky
�� nejmnejméénněě 3,8 % sm3,8 % směěsi si ginsenosidginsenosidůů Rg1 a Rb1, Rg1 a Rb1, 
vztavztažženo na vysueno na vysuššenou droguenou drogu

HPLC HPLC –– mobilnmobilníí ffááze A: ze A: acetonitrilacetonitril RR
mobilnmobilníí ffááze B: ze B: voda pro chromatografii Rvoda pro chromatografii R
stacionstacionáárnrníí ffááze: ze: silikagelsilikagel aminopropylsilanizovanýaminopropylsilanizovaný

pro chromatografii Rpro chromatografii R
detekce:  UV 203 detekce:  UV 203 nmnm

ččiiššttěěnníí na na ppřředkolonedkoloněě
porovnporovnáávacvacíí lláátky: tky: ginsenosidyginsenosidy Rb1, Rg1 a Rb1, Rg1 a RfRf



NotoginsengNotoginseng radixradix -- SANQUISANQUI

�� PouPoužžititíí
�� hemostyptikum hemostyptikum 
�� krvavkrvavéé prprůůjmy, hemeroidy, gynekologickjmy, hemeroidy, gynekologickáá krvkrváácenceníí, , 
spspááleniny, furunkly, koleniny, furunkly, kožžnníí poranporaněěnníí, prole, proležženiny, bodaveniny, bodaváá
bolest na prsou a v podbbolest na prsou a v podbřřiišškuku

�� in in vivovivo –– ischemickischemickáá choroba srdechoroba srdeččnníí, , anginaangina pectorispectoris

�� DDáávkovvkováánníí
�� 3,0 3,0 -- 9,0 g9,0 g



�� SalviaSalvia lavandulifolialavandulifolia
�� kafr kafr -- cineolcineol –– pinenpinen –– limonenlimonen –– linalyllinalyl--acetacetáát t -- linaloollinalool
borneolborneol –– terpinylterpinyl--acetacetáát t –– sabinylsabinyl--acetacetáátt

�� SalviaSalvia sclareasclarea
�� linalyllinalyl--acetacetáát t –– linaloollinalool –– germakrengermakren--D D –– terpineol terpineol -- sklareolsklareol

�� SalviaSalvia officinalisofficinalis
�� thujonthujon –– kafr kafr –– cineolcineol –– kamfenkamfen –– karyofylenkaryofylen –– borneolborneol
bornylbornyl--acetacetáát   t   

�� SalviaSalvia trilobatriloba
�� cineolcineol –– kafr kafr –– thujonthujon –– kamfenkamfen –– karyofylenkaryofylen –– myrcenmyrcen -- pinenypineny



SanguisorbaeSanguisorbae radixradix -- DIYUDIYU

�� PorovnPorovnáávacvacíí roztokroztok
�� resorcinolresorcinol
�� kyselina kyselina gallovgallováá

�� ZkouZkouššený roztokený roztok
�� kyselina kyselina gallovgallováá



SanguisorbaeSanguisorbae radixradix -- DIYUDIYU

�� ObsahovObsahovéé lláátkytky
�� nejmnejméénněě 5,0 % t5,0 % třřííslovin, vyjslovin, vyjááddřřeno jako eno jako pyrogallolpyrogallol

�� PouPoužžititíí
�� hemostyptikum hemostyptikum (krvav(krvavéé prprůůjmy, hemeroidy, gynekologickjmy, hemeroidy, gynekologickáá
krvkrváácenceníí, sp, spááleniny, furunkly, koleniny, furunkly, kožžnníí poranporaněěnníí))

�� DDáávkovvkováánníí
�� 9,0 9,0 –– 15,0 g15,0 g



BoldiBoldi folii folii extractumextractum siccumsiccum

�� HPLC HPLC 
�� stationstationáárnrníí ffááze: ze: silikagelsilikagel pro chromatografii pro chromatografii 

oktadecylsilylovanýoktadecylsilylovaný RR
�� roztok A: roztok A: diethylamindiethylamin RR, , acetonitrilacetonitril R R 
�� roztok B:  roztok B:  diethylamindiethylamin R, voda R, kyselina mravenR, voda R, kyselina mravenččíí,  ,  

bezvodbezvodáá R (R (pHpH 3,0)3,0)
�� mobilnmobilníí ffááze: roztok A a roztok B (16 + 84)ze: roztok A a roztok B (16 + 84)
�� detekce:          UV 304 detekce:          UV 304 nmnm

�� porovnporovnáávacvacíí lláátka: tka: boldinboldin CRLCRL



HypericiHyperici herbaeherbae extractumextractum siccumsiccum
quantificatumquantificatum

�� ObsahovObsahovéé lláátkytky
�� 0,10 0,10 –– 0,30 % celkových 0,30 % celkových hypericinhypericinůů, vyj, vyjááddřřeno jako eno jako hypericinhypericin

�� nejmnejméénněě 0,60 % 0,60 % flavonoidflavonoidůů, vyj, vyjááddřřeno jako rutineno jako rutin
�� nejvýnejvýšše 6,0 % e 6,0 % hyperforinuhyperforinu

�� HPLC HPLC 
�� hypericinhypericin ((izokratickizokratickáá eluceeluce))
�� hyperforinhyperforin a a flavonoidyflavonoidy



LiquiritiaeLiquiritiae extractumextractum fluidum fluidum 
ethanolicumethanolicum normatumnormatum

�� ObsahovObsahovéé lláátkytky
�� 3,0 3,0 –– 5,0 % 5,0 % kyskys. . glycyrrhizovglycyrrhizovéé



LiquiritiaeLiquiritiae extractumextractum siccumsiccum ad ad 
saporandumsaporandum

�� ObsahovObsahovéé lláátkytky
�� 5,0 5,0 –– 7,0 % kyseliny 7,0 % kyseliny glycyrrhizovglycyrrhizovéé

�� HPLC HPLC 
stationstationáárnrníí ffááze: ze: silikagelsilikagel pro chromatografii pro chromatografii oktadecylsilylovanýoktadecylsilylovaný RR
mobilnmobilníí ffááze:      ze:      kyselina octovkyselina octováá ledovledováá RR, , acetonitrilacetonitril R, voda RR, voda R
detekce:detekce: UV 254 UV 254 nmnm



MyrtilliMyrtilli fructusfructus recentisrecentis extractumextractum
siccumsiccum raffinatumraffinatum etet normatumnormatum

�� ObsahovObsahovéé lláátkytky
�� 32,4 32,4 –– 39,6 % 39,6 % anthokyananthokyanůů, vyj, vyjááddřřeno jako eno jako chrysantheminchrysanthemin,    ,    
popoččííttááno na vysuno na vysuššený extraktený extrakt

�� ZkouZkouššky totoky totožžnostinosti
�� B B –– HPLCHPLC
�� A A –– TVCHTVCH



MyrtilliMyrtilli fructusfructus recentisrecentis extractumextractum
siccumsiccum raffinatumraffinatum etet normatumnormatum

�� TVCHTVCH
�� stationstationáárnrníí ffááze: ze: celulosa pro chromatografii  R celulosa pro chromatografii  R 
�� mobilnmobilníí ffááze A: ze A: kyselina chlorovodkyselina chlorovodííkovkováá RR, , kyselina octovkyselina octováá RS      RS      

voda Rvoda R
�� mobilnmobilníí ffááze B: ze B: voda R, kyselina octovvoda R, kyselina octováá RR
�� detekce:          denndetekce:          denníí svsvěětlotlo

�� porovnporovnáávacvacíí lláátky: tky: chrysantheminchrysanthemin R, R, myrtillinmyrtillin RR



MyrtilliMyrtilli fructusfructus recentisrecentis extractumextractum
siccumsiccum raffinatumraffinatum etet normatumnormatum

�� HPLCHPLC
�� stationstationáárnrníí ffááze: ze: silikagelsilikagel pro chromatografii pro chromatografii 

oktadecylsilylovanýoktadecylsilylovaný RR
�� mobilnmobilníí ffááze A: ze A: kyselina mravenkyselina mravenččíí bezvodbezvodáá RR, , voda Rvoda R
�� mobilnmobilníí ffááze B: ze B: kyselina mravenkyselina mravenččíí bezvodbezvodáá RR, , acetonitrilacetonitril R,  R,  

methanol R, voda Rmethanol R, voda R
�� detekce:          UV 535 detekce:          UV 535 nmnm

PorovnPorovnáávacvacíí lláátka: tka: borborůůvkový extrakt suchý CRLvkový extrakt suchý CRL



SalicisSalicis corticiscorticis extractumextractum siccumsiccum

�� ObsahovObsahovéé lláátkytky
�� nejmnejméénněě 5,0 % celkových salicylových deriv5,0 % celkových salicylových derivááttůů, vyj, vyjááddřřeno eno 

jako salicin, pojako salicin, poččííttááno na vysuno na vysuššený extraktený extrakt

�� ZkouZkouššky totoky totožžnostinosti
�� TVCHTVCH

�� stacionstacionáárnrníí ffááze:  ze:  deska s vrstvou deska s vrstvou silikagelusilikagelu pro TLC Rpro TLC R
�� mobilnmobilníí ffááze:       ze:       etyletyl--acetacetáát R, methanol, voda Rt R, methanol, voda R
�� detekce:detekce: kyselina skyselina síírovrováá R v methanolu RR v methanolu R

�� porovnporovnáávacvacíí lláátky: tky: salicin R, kyselina salicin R, kyselina chlorogenovchlorogenováá RR



SalicisSalicis corticiscorticis extractumextractum siccumsiccum

�� HPLC HPLC 
�� stationstationáárnrníí ffááze: ze: silikagelsilikagel pro chromatografii pro chromatografii 
oktadecylsilylovanýoktadecylsilylovaný RR

�� mobilnmobilníí ffááze A: ze A: tetrahydrofurantetrahydrofuran RR, , kyselina fosforekyselina fosforeččnnáá RR
�� mobilnmobilníí ffááze B:  ze B:  tetrahydrofurantetrahydrofuran RR
�� detekce:          UV 270 detekce:          UV 270 nmnm

�� porovnporovnáávacvacíí lláátka: tka: salicin Rsalicin R



MelissaeMelissae herbaherba

�� StanovenStanoveníí obsahu obsahu 
�� nejmnejméénněě 0,7 ml/kg silice0,7 ml/kg silice

(2.8.12)(2.8.12) StanovenStanoveníí silic v rostlinných drogsilic v rostlinných drogááchch

�� nejmnejméénněě 4,0 % 4,0 % hydroxyskohydroxyskořřicovýchicových derivderivááttůů, , 
popoččííttááno jako kyselina rozmarýnovno jako kyselina rozmarýnováá, vzta, vztažženo na eno na 
vysuvysuššenou droguenou drogu

(2.2.25)(2.2.25) AbsorbAbsorbččnníí spektrofotometriespektrofotometrie



DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost


