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Úvod
Mezi kanabinoidy (látky obsažené v konopí) patří více než 100 sloučenin. Nejznámějšími

jsou THC, CBD, CBN, CBG, a CBC. Konkrétně kanabidiolu (CBD), jsou připisovány účinky antioxidativní,

protizánětl ivé, sedativní, ochranné pro nervové buňky a mnohé další 1.

Tato studie ukazuje jaké množství kanabinoidů (zejm. CBD) se z rostl inného konopí uvolní do

čajového nálevu v závislosti na podmínkách přípravy. Byl sledován vliv navážky rostl inného konopí a

čas louhování.

Materiál a metodika
Pro přípravu nálevu byly použity vrcholíky konopí odrůdy KC Dora vysušené při teplotě

70 °C, s následujícími parametry: c (CBD) = 3,8 mg/g; c (CBDA) = 14,4 mg/g;

c ( 9-THC) < 0,5 mg/g; c (THCA) = 0,6 mg/g; c (CBG+CBGA) = 1,2 mg/g; wsuš, 105°C = 92 %. Nálev byl připravován

do keramických šálků o objemu 300 ml. Do šálků bylo naváženo různé množství byliny. Navážka byla zalita

250 ml vroucí vody (cca 95 °C). Ve stanovených intervalech byly ze šálků odebírány vzorky, které byly

po filtraci přes PTFE filtr porozity 450 nm vysušeny při 70 °C. Zbytek po odpaření vody byl extrahován

metanolem. Koncentrace kanabinoidů rozpuštěných v metanolu byla následně stanovena

metodou GC/FID bez rozlišení kyselých forem. Koncentrace (CBDA+CBD) je stanovena

sumárně a vyjádřena jako CBD, tedy c (CBD+CBDA) = 0,88 c (CBDA) + c (CBD).

Graf zobrazuje závislost koncentrace (CBD+CBDA)

v nálevu v závislosti na době louhování a navážce

byl iny. Koncentrace ( 9-THC+THCA) se pohybovala

kolem 0,5 mg/L, koncentrace (CBGA+CBG) pak

kolem 1 ,2 mg/L. Rozdíly mezi jednotl ivými

navážkami a časy louhování nebyly pro tyto

analyty statisticky významné.

S rostoucí navážkou byliny stoupá v nálevu i koncentrace (CBD+CBDA). Zároveň je patrné, že s délkou louhování vyšší než 1 min se

koncentrace kanabinoidu významně nezvyšuje, dokonce v případě vyšších navážek začne klesat. Možnou příčinou poklesu je snížení

rozpustnosti kanabinoidů v roztoku s klesající teplotou. Po 8 min od počátku louhování (zalití vroucí vodou) je možné čaj, s ohledem

na teplotu, konzumovat. Pro maximální efektivitu přestupu (CBD+CBDA) z rostliny do nálevu je vhodné pro přípravu 1 L nálevu použít

6 g byliny (zhruba 2 polévkové lžíce). Zároveň postačuje čas louhování 1 min. Delší louhování a větší množství byliny nemají na

přestup zmíněných kanabinoidů pozitivní vliv a pouze zhoršují senzorické vlastnosti nálevu (čaj výrazně hořkne).

Obr. 1 : I lustrativní chromatogam z analýzy konopí odrůdy KC Dora

Obr. 2: Grafické znázornění koncentrace (CBD+CBDA) v nálevu
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