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Úvod

V současné době existuje mnoho látek 
vhodných pro ošetření zánětlivé pokožky 
a léčení různých kožních onemocnění, jako je 
např. atopická dermatitida, sluneční dermati-
tida nebo psoriáza. Nejúčinnějšími a většinou 
zevně nejpoužívanějšími protizánětlivými lát-
kami jsou glukokortikoidy. Jejich vedlejší účin-
ky (15), zvláště atrofie kůže a akné při lokálním 
použití, jsou příčinou hledání dalších alternativ-
ních léčivých látek. Možné řešení předsta vují 
synteticky připravené substance rostlinného 
původu s prokázanými nebo předpokláda nými 
protizánětlivými a antioxidačními účinky. 
Významným zdrojem rostlinných protizánět-
livých látek je také měsíček lékařský. Extrakt 
z této rostliny je součástí celé řady přípravků 
používaných v kožním lékařství.

Popis rostliny

Měsíček lékařský (Calendula officinalis 
L., Asteraceae) je 1–2letá pěstovaná aroma-
tická měkce pýřitá bylina, s přímou 20–50 cm 
vysokou bohatě větvenou lodyhou a s vřeteno-
vitým kořenem. Spodní listy jsou úzce obvej-
čité nebo kopisťovité s krátkým řapíkem, horní 
podlouhlé až kopinaté, přisedlé. Všechny listy 

jsou celokrajné nebo oddáleně mělce zubaté, 
tupé nebo krátce zašpičatělé. Povrch listů je 
chlupatý a na omak lepkavý. Květní úbory jsou 
na konci větví jednotlivé, stopkaté o průměru 
4–5 cm, zákrov široce polokulovitý, listeny 
kopinaté, okrajové jazykovité květy jsou žlout-
kově až oranžově žluté, ve vnitřním terči jsou 
žluté nebo hnědavé květy trubkovité sedící na 
plochém lůžku. Plody jsou srpovitě zahnuté 
nažky, na hřbetní straně ostnité, hrubě příčně 
rýhované. 

Měsíček dobře roste ve slunných polo-
hách, na každé půdě. Při klíčení žádá dostatek 
vláhy. Kvete od června do podzimu. Květy se 
sbírají nejlépe za suchého počasí. Suší se ve 
stínu nebo za umělého sušení při teplotách do 
40 °C. Usušená droga by měla být chráněna 
před světlem, a protože snadno přijímá 
vzdušnou vlhkost, doporučuje se její občasné 
přesušení (5, 9).

Droga a její použití

V Českém lékopise 2005 je uvedena droga 
Calendulae flos, kterou tvoří celé nebo řezané 
usušené zcela rozkvetlé květy plnokvětých od-
růd druhu Calendula officinalis L., květy jsou 
oddělené od lůžka. Obsahuje nejméně 0,4 % 

flavonoidů, počítáno jako hyperosid, vztaženo 
na vysušenou drogu (2).

Měsíček lékařský obsahuje pentacyklické 
triterpeny (saponiny, triterpendioly, triterpentri-
oly), steroly, karotenoidy, flavonoidy, kumariny, 
silici, polysacharidy a další látky (3, 9).

Měsíčkový květ, případně měsíčkový čaj 
(usušený granulovaný květ se zákrovem) se 
nejčastěji používají zevně jako antiflogistikum, 
ve formě nálevů k výplachům úst a kloktání, 
při zánětlivých onemocněních dutiny ústní 
a hltanu; k obkladům, případně i koupelím při 
lehkých zánětech a drobných poranění kůže. 
Dávkování: 3 čajové lžičky drogy (nebo 2–3 
nálevové sáčky) se přelijí 250 ml vařící vody 
a nechají se 15 minut vyluhovat v zakryté ná-
době, potom se nálev scedí, používá se něko-
likrát denně (3).

Lokálně se používají i další přípravky ob-
sahující měsíčkový květ. Nejznámější je mě-
síčková mast. Vykazuje protizánětlivé a hoji-
vé účinky, a proto se používá na kožní záněty, 
menší poranění kůže, špatně se hojící jizvy, 
popáleniny, omrzliny, plísně, opruzeniny, bér-
cové vředy, křečové žíly, různé formy ekzému 
a při léčbě akné. Působí dezinfekčně, antisep-
ticky a současně podporuje tvorbu nové tká-
ně. Podomácku se měsíčková mast připravuje 
nejčastěji vařením květů měsíčku ve vepřovém 
sádle, farmaceutické společnosti k její výrobě 
však používají i jiné masťové základy (7, 8).

K prvotnímu očištění a ošetření povrcho-
vých poranění jsou vhodné i obklady s měsíč-
kovou tinkturou, která má hojivé, regenerační, 
mírné dezinfekční a protizánětlivé účinky (7). 

Droga se používá i vnitřně ve formě ná-
levu, který se připravuje vždy čerstvý, bez-
prostředně před použitím, jako choleretikum 
a mírné spasmolytikum při nechutenství, po-
citu plnosti a lehkých GIT obtížích. Dávkování: 
1 čajová lžička drogy (nebo 1 nálevový sáček) 
se přelije 250 ml vařící vody a nechá se 15 mi-
nut vyluhovat v zakryté nádobě, potom se 
nálev scedí, pije se teplý 2–3krát denně (3). 
Měsíček lékařský je významné antioxidans, 
které chrání buňky před poškozením volnými 
radikály. Plní také dokonalou funkci přírod-
ního antibiotika. Čaj z měsíčku se používá 
i jako podpůrná léčba při nádorových one-
mocněních, především rakoviny žaludku, jater, 
tlustého střeva, dělohy, kůže a prsu (7).

Kontraindikací použití přípravků s měsíč-
kem lékařským je přecitlivělost na rostliny 
z čeledi hvězdicovitých (možnost vzniku aler-
gických kožních reakcí), případně velkoplošná 
poškození kůže a mokvající ekzémy. Jinak 
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Obrázek 1. Měsíček lékařský (Calendula officinalis L., Asteraceae)
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nejsou známa žádná omezení pro použití v tě-
hotenství a při kojení (3).

Protizánětlivé látky 

měsíčku lékařského

Přestože je v Evropě, a zvláště pak v Ně-
mecku, použití měsíčkových přípravků v der-
matologii velmi populární a je dostupná celá 
řada přírodních produktů s lékařským nebo 
kosmetickým použitím, existuje jen poměrně 
malé množství vědeckých studií pojednáva-
jících o účinných obsahových látkách těchto 
produktů.

Fytochemická studie prokázala, že dichlor-
metanový extrakt sušených květů Calendula 
officinalis L. obsahuje osm bioaktivních 
monoesterů – totiž faradiol-3-O-palmitát, 
faradiol-3-O-myristát, faradiol-3-O-laurát, 
ar nidiol-3-O-palmitát, arnidiol-3-O-myris-
tát, arnidiol-3-O-laurát, calenduladiol-3-
O-pal mitát a calenduladiol-3-O-myristát. 
Tyto pentacyklické terpenoidy byly stanove-
ny izokratickou elucí pomocí HPLC (12). Při 
podráždění uší myší krotonovým olejem byl 
zjištěn po lokálním užití tří nejdůležitějších 
triterpendiolových esterů měsíčku jejich silný 
antiedematozní účinek, který byl srovnatelný 
s indomethacinem. Jako nejúčinnější složky 
měsíčkového extraktu byly identifikovány pře-
devším faradiolové estery (17). Také další bio-
logické zkoušky u extraktu z květů měsíčku 
lékařského prokázaly, že nejdůležitějšími pro-
tizánětlivými látkami této drogy jsou triterpe-
noidy. Z nich především faradiolmonoester se 
zdá být nejvíce zodpovědný za tento účinek, 
a to i z toho důvodu, že je obsažen v droze 

v největším množství. Protizánětlivá aktivita 
různých extraktů je úměrná obsahu faradiol-
monoesteru, který může sloužit jako vhodný 
parametr pro hodnocení kvality přípravků 
s obsahem měsíčku lékařského (4). V jiné 
studii bylo pomocí různých selektivních che-
mických manipulací dosaženo zvýšení účinku 
u tří pentacyklických terpenických derivátů – 
faradiolu, arnidiolu a calenduladiolu. Tímto 
způsobem byly získány nové protizánětlivé 
složky, jejichž lokální protizánětlivá aktivita 
byla hodnocena biologickou zkouškou (11). 
Cílem následující studie bylo v neinvazivním 
humánním in vivo modelu zhodnotit ochranný 
účinek krémů obsahujících měsíčkové extrak-
ty na experimentálně indukovanou dráždivou 
kontaktní dermatitidu. Všechny testované 
přípravky prokázaly v porovnání s kontrolou 
statisticky významný ochranný účinek na 
podráždění indukované laurylsíranem sod-
ným. Ochranný účinek byl nejsilnější při použi-
tí extraktu ze sušeného měsíčku obsahují-
cího faradiolester. U přípravků obsahujících 
čerstvý  měsíček a u přípravku s faradioles-
terem byl zřejmý i vyšší protizánětlivý účinek 
než u ostatních preparátů (6). U alkoholického 
extraktu měsíčku lékařského byla sledována 
také jeho akutní toxicita po perorálním podá-
ní krysám či myším a jeho vliv na hematolo-
gické, biochemické a morfologické parametry 
u krys. Akutní toxicita byla zjištěna až u dávky 
5,0 g/kg. Perorální podání dávky 0,025; 0,25; 
0,5 a 1,0 g/kg nevyvolalo hematologické změ-
ny v porovnání s kontrolou. V biochemických 
parametrech byla zvýšena hladina močoviny 
a alanintransaminázy. Morfologická zkouš-
ka mozku, ledvin a srdce neukázala žádnou 

změnu. Určitá zánětlivá místa byla nalezena 
v játrech, což naznačuje možný hepatotoxic-
ký účinek. Pro krysy byl testovaný extrakt 
netoxický, ačkoli bylo zjištěno určité zatížení 
ledvin a jater (14). 

Jsou publikovány studie, které kromě pro-
tizánětlivého účinku Calendula officinalis L. 
uvádějí i další významné účinky (1, 10, 16). 
Jedná se zejména o účinek cytotoxický, anti-
tumorový, spasmolytický, apod.

Ačkoli v již prezentované studii (12) je de-
monstrováno, že testované produkty nemají 
žádné dráždivé účinky na zdravou kůži, a to 
ani po opakované aplikaci, nelze vyloučit, 
že nemohou po dlouhodobém použití alergii 
vyvolat. Je totiž známo, že měsíček lékařský 
může po opakované aplikaci způsobit alergic-
ké kontaktní dermatitidy. Například v průzku-
mu zabývajícím se přecitlivělostí k měsíčku 
ze 443 pacientů 2 % reagovala pozitivně (13). 
Z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti derma-
tologických preparátů je důležité alergizující 
přísady nepoužívat. Proto se jako významné 
a perspektivní jeví přípravky obohacené fara-
diolesterem, u kterého nejsou známé kontaktní 
alergie a který má silný ochranný a protizánět-
livý účinek. Měsíček resp. extrakty obsahující 
faradiolestery nebo jiné zvolené obsahové lát-
ky mohou tak najít své uplatnění jako součásti 
produktů používaných při péči o kůži. 

Tato práce byla podpořena výzkum-
ným záměrem MSM 0021620822.
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