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Úvod

Tilia cordata Mill. (lípa malolistá (srdčitá)) 
a Tilia platyphyllos Scop. (lípa velkolistá) jsou 
mohutné (až 30 m vysoké) opadavé stromy 
s šedou borkou a rozkladitou korunou, stří-
davými, dlouze řapíkatými listy s pilovitým 
okrajem. Lípa malolistá má listy menší (čepel 
listů je 4–8 cm dlouhá) než lípa velkolistá, mají 
typicky srdčitý tvar a na rubu listů se nacházejí 
rezavé trichomy. Kvete od června do července 
(kvete o 14 dnů později než lípa velkolistá). 
Vrcholičnatá květenství jsou slo žena z vi-
dlanů stopkatých květů s přirostlým blanitým 
listenem. Květenství je tvořeno z 5–14 květů. 
Květy jsou oboupohlavné, pětičetné, vonné, 
s volnými obaly. Kališní lístky jsou žlutozele-
né a nektarodárné. Korunní lístky jsou světle 
žluté, opadavé. Plodem je kulovitá nažka 
(6 mm, v prstech smáčknutelná). Plodenství 
na stromě vytrvávají často až do předjaří. Lípa 
velkolistá má listy větší (čepel listů je 7–12 cm 
dlouhá) než lípa malolistá a na rubu listů se 
nacházejí bělavé trichomy. Lípa velkolistá 
kvete v červnu. Květenství je tvořeno ze 2–5 
květů. Plodem je pětihranná plstnatá nažka 
(8–10 mm, v prstech nesmáčknutelná).

Oba domácí druhy stromů se u nás vysky-
tují v listnatých lesích, jsou vysazovány v par-
cích, podél cest. Navzájem se kříží. Celkově 
roste v téměř celé Evropě.

Dřevo je surovinou pro výrobu aktivova-
ného dřevěného uhlí (obdoba živočišného uhlí). 
Z měkkého a lehkého lipového dřeva se vyrábě-
jí bedny, tužky apod. a je vhodné k řezbářským 
účelům. Je to medonosný strom (9, 11, 17).

Rod Tilia L. zahrnuje 45 druhů, šest z nich 
roste v Evropě. Všechny evropské druhy jsou 
interfertilní a časté jsou hybridy. Sušená kvě-
tenství lip (T. cordata a T. platyphyllos) jsou ši-
roce používána do čajů v tradiční medicíně (6).

Lékopisnou surovinou je Tiliae flos – celá 
usušená květenství druhů T. cordata Mill., 
T. platyphyllos Scop. a T. x vulgaris Heyne nebo 
jejich směs. Je povoleno malé množství pří-
měsi z T. tomentosa Moench (syn. T. argentea 
DC.) (5). Květenství sbíráme za suchého počasí 
při rozkvětu. Květ lípy sušíme ve stínu nebo při 
umělém teple do 35 °C ve vrstvě maximálně 
5 cm. Dobře usušená droga je žlutá až slabě 
nazelelenalá, medově voní a slizovitě chutná. 

Droga obsahuje slizy (3 %), fenolové kyseli-
ny (k. kávová, k. chlorogenová, k. p-ku ma rová), 
flavonoidy (kempferol, kvercetin, myricetin 
a jejich glykosidy), silici (velké množství látek 
zahrnující alkany, fenolové alkoholy a estery 
a dále terpeny jako citral, citronelal, citronelol, 
limonen, eugenol, nerol, α-pinen a terpineol 
(monoterpeny) a farnesol (seskviterpeny)), 
nespecifikované saponiny, konden zované třís-
loviny, aminokyseliny (alanin, cystein, cystin, 
izoleucin, leucin, fenylalanin, serin) a tokoferol.

Siličné látky z květů T. platyphyllos Scop. 
byly analyzovány pomocí GC/MS. Bylo na-
lezeno 19 látek, hlavní zastoupení měly 
β-karyofylen, trans-dihydrokarvon, cis-dihyd-
rokarvon, limonen a karvon (1).

Hlavní účinek je diaforetický (zvyšuje po-
cení) při horečkách z nachlazení, při zánětech 
horních cest dýchacích a infekčních choro-
bách, u kterých je třeba se vypotit. V lidovém 

léčitelství se používá jako sedativum (uklidňu-
je), spasmolytikum (povoluje křeče) a diureti-
kum (působí močopudně) (17).

Přidává se často do čajových směsí na na-
chlazení a kašel i na zklidnění před spánkem 
pro dospělé, ale také pro děti (LEROS Natur 
Kašel, průdušky s vitaminem C, LEROS Baby 
Dětský čaj Kašel, průdušky, LEROS Baby 
Dětský čaj Klidné sny). V databázi AISLP 
najdeme lipový květ a dále homeopatické pří-
pravky obsahující lípu (4, 18).

Používá se jako kloktadlo, ústní voda nebo 
jako přísada do koupele (spolu s dalšími dro-
gami (mateřídouškou, řebříčkem, lopuchem 
aj.)). Přidává se i do kosmetických přípravků.

Tradičně bývá užívána i při migrénách, 
hysterii, horečnatém nachlazení a specificky 
pro zvýšený arteriální tlak vyvolaný arterio-
sklerózou a nervovým vypětím (16).

Extrakt z listů v testech na zvířatech vyká-
zal antifungální aktivitu (17).

Pro vnitřní užití se používá 2–4 g drogy 
třikrát denně (nálev se připraví zalitím 150 ml 
horké vody a nechá se 2–3 minut vyluhovat), 
pro vnější použití připravujeme také nálev ob-
dobným způsobem (15).

Tekutý extrakt (1 : 1 v 25% alkoholu) se uží-
vá 2–4 ml třikrát denně, tinktura (1 : 5 v 45 % 
alkoholu) 1–2 ml třikrát denně.

Pro nedostatek informací se doporučuje 
jen malé množství v době těhotenství a lakta-
ce. Nadměrné užívání by mohlo mít za násle-
dek kardiotoxicitu (16).

T. cordata (Tiliae flos) je uvedena i v The 
Complete German Commission E Monographs 
a schválena k léčbě nachlazení, dráždivého 
kašle, hypertenze a neklidu.

Je zde uvedena také T. tomentosa (Tiliae 
flos) – katary dýchacího traktu, antispasmodi-
kum, expektorans, diaforetikum a diuretikum. 

Expektorancia
přírodního původu – díl druhý

Lípa malolistá a velkolistá, břečťan popínavý
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Obrázek 1. Lípa malolistá
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Dále jsou zde zmíněny drogy: Tiliae folium – di-
aforetikum, Tiliae carbo – interně zažívací po-
tíže a externě abscesy nohou, Tiliae lignum – 
onemocnění jater a žlučníku, celulitida (3).

Inhibitorní efekt lipového květu (zejmé-
na u T. platyphyllos) a jeho alkoholového 
 extraktu byl prokázán na potravní patogeny. 
Antimikrobiální účinek silice z větviček a květů 
byl zaznamenán u T. tomentosa Moench pěs-
tované v Řecku a T. cordata Mill. pěstované 
v Rumunsku. Složení silice získané destilací 
s vodní parou bylo stanoveno pomocí metody 
GC/MS. Silice z květů obou druhů byla cha-
rakterizována vysokým obsahem uhlovodíků, 
hlavní složku tvořil trikosan, mezi monoterpeny 
byly nejvíce zastoupeny izocyklocitral a hotri-
enol. Hlavními látkami větviček byly linalool 
a hexahydrofarnesyl aceton u T. tomentosa, 
u T. cordata to byly uhlovodíky s eikosanem. 
U vodného extraktu T. argentea byl prokázán 
antimikrobiální a antioxidační účinek (6).

Byla prokázána protipožerová aktivita 
frak cí (v obou byla přítomna nonanová kyse-
lina) získaných z extraktů vnitřní a vnější kůry 
T. cordata ve studii proti larvám i dospělcům 
klikoroha borového (13).

Patent popisuje metodu získání extraktu 
z květů T. cordata a obsažené polysacharidy, 
u kterých byl prokázán antikoagulační a anti-
hypoxický účinek (21).

Byla zjištěna antioxidační kapacita flavo-
noidů methanolového extraktu z T. platyphyl-
los s nitroxidovým radikálem pomocí TLC in 
situ spojené s UV spektroskopií (10).

Některé flavonoidy izolované z rostlin tra-
diční čínské medicíny, používané v ní za úče-
lem antidiabetického účinku, působí mecha-
nizmem zlepšujícím funkci β-buněk pankreatu 
(např. hyperin z T. cordata Mill., 12).

Hedera helix L. (břečťan popínavý) z če-
ledi aralkovitých (Araliaceae) je vždyzelená, 
až 20 m dlouhá, u nás rostoucí liána, s výraz-
nou heterofylií (kvetoucí stonky mají široce 
kopinaté až kosníkovité listy celokrajné, na 
nekvetoucích stoncích jsou tmavozelené listy 
dlanitě laločnaté s výraznější bělavou žilnati-
nou). Na stonku se nacházejí přísavné kořeny, 
které umožňují rostlině přichycení k podkladu 
a šplhání vzhůru. Mladé větve a listy jsou po-
kryty hvězdovitými trichomy. V pletivech se 
vyskytují drúzy šťavelanu vápenatého a hojné 
slizovité nádržky. Drobné květy, vyrůstající 
v polokulovitých okolících, skládající se v kon-
cový hrozen, jsou zelenavě žluté. Kvete v září 
a říjnu (vykvétá přibližně v 8. až 10. roce ži-

vota). Plody jsou černomodré bobule. Roste 
ve stinných listnatých a smíšených lesích, na 
skalách, na starých zdech a často je pěstován 
v zahradách i parcích od nížin do podhůří. 
Vyskytuje se v celé Evropě, ale i v Malé Asii, 
na Kavkaze (19).

V antice byl břečťan symbolem veselosti 
a opilství, proto byl břečťanový věnec atri-
butem tehdejších bohů nevázaného života, 
ale byl již používán také jako léčivá rostlina. 
Latinské rodové jméno rostliny je odvozeno od 
řeckého slova hedra, které znamená sedát-
ko  (souvisí s přisednutím k podkladu) a jeho 
druhové jméno je odvozeno z řeckého slova 
helissó, což znamená vinout se. Z plodů se 
v minulosti získávalo barvivo pro barvení vlny 
a látek. Z měkkého dřeva se v minulosti vyrá-
běly poháry na filtrování vína či cezení mléka 
nebo se používalo k rytí dřevorytin.

Rostlina produkuje saponiny (hederako sidy 
B a C, α-hederin), seskviterpeny, flavo noidy, 
steroly, polyiny, fenolové kyseliny, uvádí se i sto-
pa alkaloidu – emetinu, kyselinu petroselinovou 
aj. Droga (listy) je zpracovávána průmyslově 
k výrobě léčivých přípravků (expektorancií) (1). 
Lékopisnou surovinou je Hederae folium – zja-
ra sbíraný celý nebo řezaný usušený list dru-
hu Hedera helix L. obsahující nejméně 3,0 % 
hederakosidu C, počítáno na sušenou drogu, 
která má nahořklou a mírně štiplavou chuť. 
Dále je v lékopise uveden článek Hedera helix 
ad praeparata homeo pathica (Hedera helix pro 
homeopa tické přípravky) – čerstvé mladé úpl-
ně vyvinuté ne však zdřevnatělé větve druhu 
Hedera helix L., sbírané těsně před rozkvětem 
nebo na začátku květu (5).

Hlavní použití drogy je pro zlepšení vy-
kašlávání při chronických katarech horních 
cest dýchacích, bronchitidách u dětí i dospě-
lých a chronické obstrukční plicní nemoci, 
zkapalňuje hlen. Dále byly prokázány účinky 
antibakteriální (působí na gram-pozitivní bak-
terie: Bacillus subtilis, B. xerosis, B. anthra-
cis, Staphylococcus aureus,  S. epidermidis, 
Strep tococcus mutans, Enterococcus sp., Sar-
cina sp., gram-negativní bakterie: Salmonella 
typhy murium, S. Para A, S. Para B 2694, 
Shigella flexneri, S. sonnei, Pseudomonas 
aeruginosa, P. hydrophila, Proteus vulga-
ris, Klebsiella sp., Escherichia coli O 119; B 
14, Enterobacter aerogenes), antifungální 
(Candida albicans), anthelmintické a také in 
vitro antispasmodické. V lidovém léčitelství 
se používá pro podporu činnosti jater a žlu-
čového systému a zevně na kožní ekzémy, 
sluncem spálenou pokožku, při revmatizmu 

a na hemoroidy. Teplé obklady se přikládají 
na pohmožděniny. Rostlina se využívá i v kos-
metice (např. osvěžující gel pro unavené nohy 
a v přípravcích proti celulitidě), (15, 16).

V Commission E je uveden Hederae helicis 
folium jako droga obsahující saponiny, která se 
používá na katary dýchacího traktu a k sympto-
matické léčbě chronických zánětů průdušek.

Vysvětlení mechanizmu spazmolytického 
účinku: saponinové drogy se řadí k nepřímo 
účinným expektoranciím, případně k reflexním 
expektoranciím. Vzhledem k tomu, že saponiny 
nemohou být téměř vstřebávány, účinek který 
vede k rozpouštění hlenu, vzniká drážděním 
žaludeční sliznice. Tyto stimulace jsou vedeny 
přes aferentní nervy, nervus vagus, do CNS 
a odtud přes eferentní nervy k místu půso-
bení – sliznicím dýchacích cest. Touto nepří-
mou cestou je sliznice dýchacích cest reflekto-
ricky podněcována k produkci tekutého sekretu 
(sekretolytický účinek).

V databázi AISLP najdeme fytofarmakum 
Hedelix (Krewel Meuselbach) (ve formě sirupu 
a kapek – standardizovaný extrakt z listů břeč-
ťanu s obsahem flavonoidů a saponinů) použí-
vaný již od kojeneckého věku (4, 18).

Pro vnitřní užití se používá 0,1–0,3 g drogy 
třikrát denně (nálev se připraví zalitím 150 ml 
horké vody a nechá se 10 minut vyluhovat). 
Pro vnější užití (obklady) se používá odvar, 
který se připraví zalitím 200 g čerstvých listů 
1 l vody a nechá se 5–10 minut vařit (15).

Droga může vyvolávat u citlivých pacientů 
alergické kožní reakce (včetně dotyku přede-
vším mladých listů).

Čerstvé listy a plody jsou toxické a způso-
bují gastrointestinální obtíže a krvavé průjmy. 

Droga se pro nedostatek informací a ob-
sah emetinu nedoporučuje používat v době 

Obrázek 2. Břečťan popínavý
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těhotenství a laktace, také u dětí do 2 let, pro-
tože obsah saponinů může být v drogách růz-
ný  a větší množství by u dětí mohlo způsobit 
nauzeu a zvracení (3, 15).

Pracovní skupina v první studii testovala 
protizánětlivý účinek sumárního saponinové-
ho extraktu a čištěného saponinového extrak-
tu  ve srovnání s indometacinem na modelu 
akutního (edém tlapky) a chronického zánětu 
(antiproliferační efekt) u potkana. Oba extrak-
ty  obsahovaly momo- a bidesmosidy triter-
penových glykosidů a vykázaly protizánětlivý 
účinek. V testu na akutní zánět vykázal vyšší 
účinnost sumární saponinový extrakt. V testu 
na chronický zánět vykázal vyšší účinnost čiš-
těný saponinový extrakt. Mechanizmus účinku 
může tedy záviset na inhibici vzniku některých 
protizánětlivých mediátorů (20).

Ve druhé studii byly testovány na akutní 
protizánětlivou aktivitu 4 saponiny (hederakol-

chisid E a F izolovaný z H. colchica K. Koch, he-
derakosid C a α-hederin izolovaný z H. helix L.) 
na stejném modelu. V první fázi akutního záně-
tu vykázaly slabý efekt hederakolchisid E a F, 
α-hederin a hederakosid C byly neaktivní . Ve 
druhé fázi zánětu vykázal největší aktivitu he-
derakolchisid F, slabší hederakosid C a hedera-
kolchisid E, α-hederin byl neaktivní. Závěrem 
vyplývá, že pozice cukrů na uhlících (C3, C28) je 
rozhodující pro účinek v akutním zánětu (7).

Studie zabývající se antioxidační aktivitou 
(pomocí různých antioxidačních metod in vitro) 
saponinů (α-hederin, hederakosid C, hedera-
kolchisid E a F) izolovaných z druhů H. colchi-
ca a H. helix došla k závěrům, že v DPPH testu 
je nejvíce aktivní α-hederin, méně hederakol-
chisid E, hederakosid C a nejméně hedera-
kolchisid F. V ostatních testech byla klesající 
hodnota od α-hederinu, přes hederakosid C, 
hederakolchisid E, k hederakolchisidu F (8).

V jiné studii byla testována antiprotozoální 
aktivita triterpenových glykosidů z listů a plodů 
rodu Hedera L. (H. colchica, H. caucasigena, 
H. helix, H. pastuchowii). Výsledek prokázal 
tuto aktivitu zejména u nepolárních frakcí (14).

α-hederin byl testován spolu s dalšími 
látkami v in vitro pokusu na kultivovaných lid-
ských lymfocytech na antimutagenní účinek 
při užívání doxorubicinu (Adriamycin), který 
způsobuje klastogenicitu. Z výsledku poku-
su vyplývá, že α-hederin vykázal protektivní 
efekt (2).
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