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Léčivé účinky Lopuchů
Healing effects of burdock
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Summary
Arctium L. is a genus of plants commonly known as burdock, family Asteraceae. Native to the Old 
World, several species have been widely introduced worldwide. Plants of the genus Arctium have 
dark green leaves that can grow up to 70 cm long. Arctium species generally flower from July 
through to October. The prickly heads of these plants (burrs) are noted for easily catching on 
to fur and clothing, thus providing an excellent mechanism for seed dispersal. Burdocks are not 
toxic, however, most animals avoid ingesting these plants. Burdock is a traditional medicinal herb 
and its roots and fruits are used for centuries to treat a host of ailments. It has been used as a 
“blood purifier”, to clear the bloodstream of toxins, as a diuretic (helping rid the body of excess 
water by increasing urine output), and as a topical remedy for skin problems such as eczema, 
acne, and psoriasis. In Traditional Chinese Medicine, burdock is often used with other herbs for 
sore throat and colds. Extracts of burdock root are found in a variety of herbal preparations, as 
well as homeopathic remedies. Burdock root oil extract, also called Bur oil, is currently used in 
Europe under the belief that it is a useful scalp treatment. In Japan and some parts of Europe, 
young burdock plants can be harvested and eaten as a root vegetable. Burdock contains inulin, 
a natural dietary fiber, and has also been used traditionally to improve digestion. In fact, recent 
studies confirm that burdock has prebiotic properties that could improve health. Despite the fact 
that burdock has been used for centuries to treat a variety of conditions, very few scientific studies 
have examined burdock’s effects.
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toxicology
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Souhrn
Arctium L. je rod dvouděložných rostlin z čeledi Asteraceae, známých jako lopuchy. Svůj původ 
mají ve Starém světě, ale několik druhů se rozšířilo po celém světě. Rostliny z rodu Arctium mají 
tmavě zelené listy, které mohou dorůstat délky až 70 cm. Jednotlivé druhy lopuchů kvetou od 
července do října. Pichlavá plodenství těchto rostlin se snadno zachycují na srsti zvířat a oblečení 
a slouží tak k šíření semen. Lopuchy nejsou jedovaté, nicméně většina zvířat se konzumaci těchto 
rostlin vyhýbá. Lopuch je tradiční léčivá bylina, jejíž kořeny a plody, případně i listy se používají po 
staletí k léčbě řady onemocnění. Byla používána jako „čistič krve“, k odstraňování jedů z krve, jako  
diuretikum (pomáhá tělu zbavit se přebytečné vody a zvyšuje tvorbu moči) a jako lokální lék na 
kožní problémy, jako jsou ekzém, akné a lupénka. V tradiční čínské medicíně je lopuch často po-
užíván s jinými bylinami při bolesti v krku a nachlazení. Výtažky z kořene lopuchu se nacházejí jak 
v různých rostlinných, tak i homeopatických přípravcích. Olejový extrakt z kořene lopuchu, nazý-
vaný lopuchový olej, je v současné době používán v Evropě v dobré víře, že je užitečný k ošetřování 
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vlasové pokožky. V Japonsku a některých částech Evropy jsou mladé rostliny lopuchu sklízeny a pojídány 
jako kořenová zelenina. Lopuch obsahuje inulin, přírodní vlákniny a také byl tradičně používán ke zlepšení 
trávení. Nedávné studie skutečně potvrzují, že lopuch má prebiotické vlastnosti, které by mohly zlepšit 
zdraví. Navzdory tomu, že lopuch byl používán po staletí k léčbě různých nemocí, existuje jen velmi málo 
vědeckých studií, které by zkoumaly jeho účinky.

Klíčová slova: lopuch – Arctium – botanika a etnobotanika – bioaktivní látky – farmakologie – toxikologie

úvoD
Lopuchy (Arctium L.) jsou pro svou velikost nepře-
hlédnutelné rostliny, které se vyskytují na celém 
území České republiky. Pocházejí z Evropy a z Asie, 
v současné době jsou však rozšířeny v mnoha dal-
ších oblastech světa. Odedávna se používají v lido-
vé medicíně k léčbě mnoha obtíží. Důležité posta-
vení mají také v tradiční čínské medicíně. V poslední 
době věnuje lopuchům pozornost i soudobá me-
dicína, která v nich hledá biologicky účinné látky 
s možným praktickým využitím. V experimentech 
na zvířatech byla zjištěna řada léčivých účinků lo-
puchů a tato souhrnná práce přináší informace 
o jejich botanice, farmakologii a toxikologii.

Botanická charakteristika rodu Arctium
Lopuchy (Arctium L.) představují rod dvoudělož-
ných dvouletých nebo vytrvalých rostlin z čeledi 
Asteraceae (hvězdnicovité). Rostliny jsou mohut-
né, s bohatě větvenou lodyhou, velkými střídavými 
listy a tlustým vřetenovitým kořenem. Květy jsou 
fialové, pětičetné, uspořádané v kulovitých úbo-
rech s tuhými, háčkovitě zakončenými zákrovními 
listeny. Plody jsou nažky s chmýrem, které jsou uza-
vřeny v kulovitých plodenstvích (Štěpánek, 2004). 
Tato pichlavá plodenství se za zralosti odlamují 
a háčkovitými listeny se přichytávají na srst zvířat či 
oblečení, což představuje vynikající mechanismus 
pro šíření semen. Ten byl inspirací pro vznik suché-
ho zipu (Schatten, Žugaj, 2011).

Lopuchy jsou původní v Evropě a v západní 
a střední Asii, druhotně jsou pak rozšířené ve vý-
chodní Asii, Severní a Jižní Americe, Austrálii a na 
Novém Zélandu. V České republice rostou 4 druhy 
lopuchů: Arctium lappa L. (lopuch větší, obr. 1), 
A. tomentosum Mill. (lopuch plstnatý), A. minus 
(Hill) Bernh. (lopuch menší) a A. nemorosum Lej. 
(lopuch hajní). Všechny druhy se mohou vzájem-
ně křížit. Rostou především v nižších a středních 
polohách na rumištích, smetištích, navážkách, ne-
obdělávaných půdách, okrajích polí, kolem cest 
a v příkopech. Lopuchy dávají přednost sušším 
a bohatším, zejména vápenatým půdám. Lopuch 

hajní (A. nemorosum) je vzácnější, roste v křovi-
nách a lesích v teplejších oblastech (Arènes, 1950; 
Štěpánek, 2004). Všechny tyto druhy lze použít 
k léčebným účelům (van Wyk, Wink, 2005).

 

obr. 1  Lopuch větší, Arctium lappa (F. B. vietz). 
icones plantarum medico-oeconomico-technologica-
rum vol. 1, 1800

Etnobotanika a historie
Latinské jméno rostliny (Arctium) pochází pravdě-
podobně z řeckého slova arktos = medvěd (plst-
naté listy měly připomínat medvědí kožich) (Šmíd, 
2002). Latinské jméno drogy (Bardana) vzniklo 
z italského slova barda = koňská deka (podle veli-
kosti listů), případně podle starých keltských zpě-
váků – bardů, kteří si obličej zahalovali velkými lis-
ty. Na základě teorie signatur (plstnatě ochlupené 
listy) se lopuch používal k podpoře růstu vlasů. 
V lidovém léčitelství se lopuch používá k léčbě kož-
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ních onemocnění, bolesti ledvin, revmatismu a jako 
cholagogum. Kořeny i listy se někdy používají jako 
zelenina (Kresánek, Krejča, 1988).

Lopuchy (lopuch větší a lopuch menší) a využití 
jejich kořenů a listů k léčebným účelům uvádí ve 
svém Herbáři již Petr Ondřej Mathioli, renesanční 
lékař a botanik žijící v 16. století (Mathioli, 2010). 
Také další autoři, jako byl např. Nicolas Culpeper, 
anglický lékař a botanik žijící v 17. století, či abatyše 
Hildegarda z Bingenu, uvádějí ve svých dílech o lé-
čivých rostlinách lopuchy a jejich léčivé účinky. Lo-
puchy byly součástí řady evropských i amerických 
lékopisů v 19. a 20. století (Castle, 1828; Culpeper, 
1835; Blair, 1917; Müller, 1936). 

Lopuchy mají důležité postavení také v tradiční 
čínské medicíně, kde se jejich kořeny a plody vyu-
žívají k léčbě nachlazení, horečky, kašle, kožních 
onemocnění, bolestí zubů, vředů, močových kame-
nů, zácpy, cukrovky a závratí (Valíček et al., 1994; 
Hempen, Fischer, 2009).

Droga
Z kořenů Arctium lappa se získává droga Bardanae 
radix syn. Lappae radix či Arctii lappae radix (lopu-
chový kořen), ale použity mohou být i další druhy, 
především A. minus a A. tomentosum, které mají 
srovnatelné účinky. Drogu tvoří sušené kořeny, 
které se sbírají nejlépe na podzim, případně i na 
jaře. Droga má slabý pach, chutná slizovitě a na-
sládle hořce. Droga je součástí čajové směsi Dia-
betan. Macerací kořenů v oleji se získává Oleum 
bardanae (lopuchový olej), který se využívá v kos-
metice (Korbelář, Endris, 1985; Tomko et al., 1999). 
K léčebným účelům se používají i plody lopuchu, 
tedy nažky zbavené chmýru a zákrovních listenů 
(Arctii fructus) a listy (Arctii folium) (Valíček et al., 
1994; Wu, 2005; Chan et al., 2011).

Bioaktivní látky
Kořeny lopuchu obsahují inulin (27–45 %), slizové 
látky (xyloglukany a xylany), silice (0,06–0,18 %), 
organické kyseliny (kys. máselná, isovalerová a oc-
tová), polyacetylenové sirné sloučeniny (arctinal, 
arctinon, arctinol, arctová kys.), kys. costovou, 
polyfenoly (cynarin, kys. kávová, chlorogenová 
a γ-guanidin-n-máselná), flavonoidy (kvercetin, 
kvercetin rhamnosid, kvercitrin, luteolin), vyšší 
mastné kyseliny, sacharidy, alifatické uhlovodíky 
a aldehydy, triterpeny (α-amyrin, ω-taraxasterol), 
seskviterpeny (arctiol, dehydrofukinon, eremophi-
len, β-eudesmol, fukinanolid, fukinon, petasitolon, 
onopordopicrin, arctiopicrin), hořčiny (dehydro-
costuslakton a 11,13-dihydrodehydrocostuslakton), 

tannin a steroly (β-sitosterol, stigmasterol, kam-
pesterol). V plodech byly zjištěny butyrolaktono-
vé lignany arctiin a arctigenin (Tomko et al., 1999; 
Wichtl, 2004; Liu et al., 2010; Chan et al., 2011). 
Z dalších lignanů jsou zastoupeny diarctigenin, lap-
paoly A, C, D, E a F, isolappaol C, neoarctin, matarei-
sinol a arctignany A, G a H (Park et al., 2007; Yong 
et al., 2007; EMA, 2010; Ferracane et al., 2010). 
Jedná se o neobyčejně pestrou směs chemicky 
značně odlišných látek, které v preparátech při-
pravených z rostliny působí komplexně, se všemi 
možnými farmakologickými interakcemi, zatímco 
studium jednotlivých izolovaných látek může mít 
farmakologické účinky poněkud odlišné. Chemické 
struktury některých obsahových bioaktivních látek 
lopuchů jsou uvedeny na obr. 2.
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obr. 2  chemická struktura některých významných 
bioaktivních látek lopuchů

Léčivé a farmakologické účinky
Již z prostého výčtu nemocí, u kterých jsou lopuchy 
používány v lidové medicíně, je zřejmé, že na jejich 
léčivém účinku se budou podílet rozdílné biologic-
ky účinné látky těchto rostlin. Naše znalosti o far-
makologii jednotlivých komponent lopuchů jsou 
však zatím nedostatečné.
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Gastroprotektivní účinek
V experimentu na potkanech a myších byl testo-
ván účinek chloroformového extraktu z kořenů 
A. lappa. Extrakt snižoval kyselost žaludeční šťávy 
a působil preventivně proti poškození žaludeční 
sliznice ethanolem. In vitro snižoval extrakt aktivitu 
H+/K+ ATPázy. Extrakt působil také proti chronic-
kým lézím žaludeční sliznice, které byly způsobeny 
podáváním kyseliny octové. Obsahové látky působí 
rovněž jako scavenger volných radikálů (Dos San-
tos et al., 2008), což by vysvětlovalo příznivý úči-
nek tohoto extraktu na žaludek. Zkoumán byl také 
gastroprotektivní účinek extraktu z listů A. lappa, 
který na rozdíl od kořenového extraktu obsahu-
je také seskviterpenický alkohol onopordopicrin. 
U testovaných zvířat extrakt snižoval poškození 
sliznice způsobené stresem či podáváním směsi 
ethanolu a kyseliny octové nebo indometacinu 
a bethanecolu (de Almeida et al., 2012).

Lignany obsažené v A. lappa (3’-demethyl arcti-
genin, arctigenin a arctigenin glukosid) mají také 
silný antibakteriální účinek proti bakterii Helicoba-
cter pylori, původci žaludečních vředů. Antibakte-
riální účinek 3’-demethyl arctigeninu a arctigeninu 
byl srovnatelný s amoxicillinem. Tento poznatek 
může vést k vývoji nových léčiv (Kamkaen et al., 
2006).

Antidiabetický účinek
V experimentu na potkanech s diabetem vyvola-
ným podáváním streptozocinu byl zvířatům apli-
kován perorálně extrakt z kořenů A. lappa v dávce 
400 mg/kg. U pokusných zvířat došlo ke snížení 
hladiny celkového cholesterolu, triglyceridů, LDL 
cholesterolu, močoviny a kreatininu v plazmě a ke 
zvýšení hladiny HDL cholesterolu. V jaterní a ledvi-
nové tkáni došlo ke snížení hladiny malondialdehy-
du. Důležité bylo zejména snížení hladiny glukózy 
a zvýšení hladiny inzulinu v krvi. U kontrolní skupi-
ny zdravých zvířat extrakt ve stejné dávce ovlivňo-
val glukózovou toleranci, nesnižoval však hladinu 
glukózy v krvi (Cao et al., 2012).

Na stejném modelu streptozocinového diabetu 
bylo prokázáno, že arctiin, jeden z lignanových de-
rivátů A. lappa, snižuje hladinu glykovaného hemo-
globinu v krvi potkanů a snižuje riziko diabetických 
komplikací, zejména retinopatie. In vitro zvyšoval 
arctiin životaschopnost mikrovaskulárních endote-
liálních buněk sítnice (Lu et al., 2012).

V experimentu na potkanech s diabetickou ne-
fropatií způsobenou podáváním streptozocinu 
zlepšoval arctiin funkci ledvin a snižoval množství 
albuminu v moči (Ma et al., 2012).

V experimentu na potkanech a myších s diabe-
tem vyvolaným podáváním alloxanu byl zkoumán 
antidiabetický účinek lignanů izolovaných z plodů 
A. lappa, efekt byl srovnáván s glibenclamidem jako 
standardem. U zvířat došlo po podávání lignanů ke 
snížení hladiny glukózy, triglyceridů a celkového 
cholesterolu v plazmě a ke zvýšení hladiny inzulinu, 
a to bez nežádoucí hypoglykemie. Oproti glibenc-
lamidu nedošlo po podávání lignanů ke snížení hla-
diny glukózy u zdravých zvířat. Lignany izolované 
z A. lappa tak představují bezpečný antidiabetický 
prostředek a mohou sloužit jako doplněk k terapii 
a napomáhat tak k prevenci diabetických komplika-
cí (Xu et al., 2008).

Antimikrobiální účinek
In vitro byl zjištěn antimikrobiální účinek extraktu 
z listů A. lappa, a to proti bakteriím Staphylococcus 
aureus, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subti-
lis, Enterococcus faecalis a proti kvasince Candida 
albicans (Pereira et al., 2005). V jiném experimen-
tu byl zjištěn účinek proti bakteriím Pseudomonas 
aeruginosa, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis 
a Escherichia coli (Holetz et al., 2002). Tyto výsledky 
podporují tradiční využívání lopuchů k léčbě kož-
ních infekcí a poranění.

V experimentu s arctigeninem izolovaným z rost-
liny Ipomoea cairica, který je ale v plodech A. lappa 
také přítomen, inhibovala tato látka replikaci viru 
HIV-1. Tuto schopnost mají i další lignany (Schröder 
et al., 1990). V dalším experimentu arctigenin inhi-
boval integraci virové HIV-1 DNA do genomu buněk 
(Eich et al., 1996).

In vitro byl prokázán antivirový účinek arctiinu 
a arctigeninu proti chřipkovému viru H1N1. Při p.o. 
podání infikovaným myším byl efekt srovnáván 
s oseltamivirem. Antivirový účinek arctiinu byl slab-
ší než u oseltamiviru, ale při jeho užívání, na rozdíl 
od oseltamiviru, nevznikala rezistence. Arctiin se 
tedy jeví jako vhodný prostředek k léčbě chřipky, 
a to v monoterapii i v kombinaci s oseltamivirem 
(Hayashi et al., 2010).

Protizánětlivý a protialergický účinek
Protialergický a protizánětlivý účinek A. lappa byl 
testován ve velkém množství in vitro i in vivo studií. 
V experimentu na myších makrofázích RAW264.7 
inhiboval extrakt z plodů A. lappa produkci NO 
vyvolanou aplikací lipopolysacharidů (LPS), kte-
ré vyvolávají zánětlivou reakci (Park et al., 2007). 
V dalším experimentu na makrofázích RAW264.7 
a THP-1 buňkách inhiboval extrakt A. lappa LPS in-
dukovanou produkci NO a sekreci cytokinů TNF-α 
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a IL-6. Aktivita cyklooxygenázy 2 (COX-2) nebyla 
ovlivněna, hlavním mechanismem protizánětlivé-
ho účinku A. lappa je tedy pravděpodobně snížení 
produkce NO (Zhao et al., 2009).

Extrakt A. lappa léčí zánět vyvolaný aplikací kar-
ragenanu do tlapek a chrání před toxickým poško-
zením jater tetrachlormethanem (CCl4). Působí 
také jako scavenger volných radikálů (Lin et al., 
1996). Na potkaních RBL-2H3 buňkách a na myších 
splenocytech byla v experimentech in vitro zjiště-
na protialergická aktivita extraktu A. lappa. Extrakt 
signifikantně snižoval uvolňování β-hexoaminidázy 
z RBL-2H3 buněk; ve hře jsou i další mechanismy 
protialergické reakce, jako jsou inhibice NF-κB ak-
tivity a inhibice p38 MAP kinázy či exprese interleu-
kinů IL-4, IL-5 a IL-13 v T-lymfocytech (Sohn et al., 
2011).

Protialergický účinek extraktu A. lappa byl také 
prokázán v experimentu in vitro na RBL-2H3 a RBL 
buňkách senzitizovaných na syrovátku. Extrakt 
rovněž inhiboval degranulaci žírných buněk a IgE-
zprostředkované uvolňování β-hexoaminidázy 
(Knipping et al., 2008). Je možné, že v budoucnosti 
budou vyvinuta nová léčiva s protialergickým účin-
kem, která budou odvozena z obsahových látek 
lopuchů.

Antimutagenní a protinádorový účinek
Morita se spolupracovníky (1984) zjistil, že A. lappa 
obsahuje desmutagenní faktor, který chrání buň-
ky před mutagenními účinky některých látek, jako 
jsou např. ethidium bromid, 2-aminoanthracen, 
Trp-P-1 a Trp-P-2 (tryptophan pyrolysis products  
1 a 2) nebo 4-NO2-1,2-DAB či 2-NO2-1,4-DAB (nitro-
vané diacetylbenzeny). Co je jeho podstatou, není 
známo. Ví se však, že se jedná o vysokomolekulární 
látku s molekulovou hmotností asi 300 kDa, která 
má polyanionický charakter.

Antimutagenní a protinádorový účinek byl 
prokázán u butyrolaktonových lignanů, arctiinu 
a arctigeninu. Ochranný účinek arctiinu proti kar-
cinogenezi vyvolané působením PhIP (2-amino-1-
methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridin) a MeIQx 
(2-amino-3, 8-dimethylimidazo[4,5-f]chinoxalin) byl  
prokázán v experimentu na potkanech. U samic 
potkanů byl zjištěn ochranný účinek před vznikem 
PhIP-indukovaných nádorů mléčné žlázy (Hirose et 
al., 2000).

Dalším mechanismem působení arctiinu je sníže-
ní exprese proteinu cyklinu D1 a ovlivnění buněč-
ného cyklu. Po aplikaci na HaCaT buňky (imortali-
zované keratinocyty) došlo v závislosti na dávce 
k inhibici jejich proliferace. Arctiin snižuje hladinu 

cyklinu D1 i v dalších typech rakovinných buněk – 
MG63 (osteosarkom), A549 (karcinom plic), 
HCT116 (kolorektální karcinom), HeLa (karcinom 
děložního čípku), MCF-7 (karcinom prsu), UACC-
62 (melanom), DU145 (karcinom prostaty), SNU-1 
a AGS (karcinom žaludku). Arctiin tak představuje 
účinnou chemopreventivní i chemoterapeutickou 
látku (Matsuzaki et al., 2008; Jeong et al., 2011).

Perspektivní je také účinek arctigeninu proti 
nádorovým buňkám. Po aplikaci arctigeninu na 
A549 rakovinné buňky došlo k inhibici buněčného 
dýchání a zastavení energetického metabolismu 
v rakovinných buňkách a jejich odumírání. Nor-
mální buňky byly ovlivněny minimálně (Gu et al., 
2012). V experimentu na T24 buňkách karcinomu 
močového měchýře zastavoval arctigenin buněčný 
cyklus v G1 fázi a vyvolával apoptózu nádorových 
buněk. Zaznamenáno bylo snížení hladiny cyklinu 
D1 (Yang et al., 2012). Arctigenin způsobuje také 
apoptózu MH60 leukemických buněk (Matsumoto 
et al., 2006).

Arctigenin také zesiluje účinek cisplatiny pro-
ti rakovinným buňkám a může tak představovat 
vhodný doplněk klasické chemoterapie (Yao et al., 
2011). Syntetizovány byly rovněž deriváty arctige-
ninu s protinádorovým účinkem (Želazková, 2011; 
Gui-Rong et al., 2012).

Účinek na sexuální chování
Zajímavé výsledky byly získány při opakovaném 
podávání extraktu z kořenů A. lappa potkaním 
samcům. Došlo u nich k významnému ovlivnění 
sexuálního chování. Efekt byl srovnáván se sildena-
filem. Podávání extraktu po dobu až 15 dnů vedlo 
u zvířat k signifikantnímu vzestupu frekvence páře-
ní a ejakulace a ke zkrácení intervalu mezi jednot-
livými ejakulacemi. Došlo také ke zvýšení hladiny 
testosteronu v plazmě. Síla účinku byla závislá na 
dávce (300, 600 a 1 200 mg/kg). Přestože účinek sil-
denafilu byl silnější, potvrdilo se tradiční využívání 
lopuchů k léčbě impotence a sterility (JianFeng et 
al., 2012).

Vedlejší účinky a toxicita
Lokálně aplikovaný extrakt může způsobovat kon-
taktní dermatitidu (Rodriguez et al., 1995). Zazna-
menán byl i anafylaktický šok u 53letého muže po 
požití uvařeného lopuchu, muž však požil součas-
ně i mrkev, rýži a kari. Kožní prick test byl pozitivní 
na lopuch a mrkev (Sasaki et al., 2003). Opatrnos-
ti je třeba u osob se známou alergickou reakcí na 
některé rostliny z čeledi Asteraceae (Mills, Bone, 
2005).
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U zvířat nebyly zaznamenány žádné teratogenní 
účinky, ale užívání během těhotenství není vhod-
né, protože lopuch má stimulační účinky na dělohu 
(Mills, Bone, 2005). LD50 u potkanů byla 700 mg/kg 
50% extraktu aplikovaného i.p. (Sharma et al., 1978; 
Mills, Bone, 2005). Karcinogenní účinky nebyly za-
znamenány (Hirono et al., 1978; Mills, Bone, 2005). 
Zaznamenány nebyly ani žádné interakce s dalšími 
léčivy (Mills, Bone, 2005).

ZÁvĚR
V posledních letech probíhá velké množství výzku-
mů, které ověřují účinky obsahových látek lopuchů 
na organismus. Zjištěna byla řada příznivých účinků 

a výsledky vzbuzují naděje na využití těchto látek 
k léčebným účelům. Perspektivní je zejména anti- 
diabetický a protialergický účinek, protože cukrov-
ka a alergie v současné době představují v rozvinu-
tých zemích jedno z nejčastějších onemocnění. Do-
sud však neproběhly žádné klinické studie. Všechny 
naše znalosti o farmakologii a toxikologii extraktů 
z lopuchů a jejich obsahových látek pocházejí z pre-
klinického výzkumu.

__________________

Poděkování:
Práce byla financována z Institucionální podpory na dlouho-
dobý koncepční záměr Fakultní nemocnice Hradec Králové.
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