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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zaobírá vývojem a validací postupu pro izolaci kyseliny ferulové 

z pšeničných otrub. Byl testován postup izolace založený na alkalické hydrolýze otrub a následné 

adsorpce kyseliny ferulové.  

V teoretické části se tato práce zmiňuje o složení pšeničných otrub. Je zde zmíněna podrobná 

charakterizaci kyseliny ferulové. princip adsorpčního mechanismu s popisem použitých adsorbentů. 

Také jsou popsány použité analytické metody. 

Byly testovány různé druhy adsorbentů - Aktivní uhlí (2,53 ± 1,16 mg.l
-1

), Amberlit XAD-16 

(241,55 ± 10,42 mg.l
-1

)., Amberlyst A-21 (105,73 ± 11,87 mg.l
-1

), Amberlit IRA-900Cl 

(5,90 ± 0,68 mg.l
-1

) a Amberlit IRA-96 (189,16 ± 6,49 mg.l
-1

). Jako nejúčinnější adsorbent byl 

vybrán XAD-16 pro jeho dobré adsorpční vlastnosti a jednoduchou desorpci kyseliny ferulové. Celý 

proces prošel podrobnou optimalizací s cílem maximalizovat čistotu finálního produktu.  

Izolát byl charakterizován pomocí HPLC a FTIR techniky z hlediska obsahu kyseliny ferulové a 

příbuzných fenolických kyselin. Na základě FTIR analýzy byla objevena kontaminace izolátu 

proteiny. Byl navržen purifikační postup založený na deproteinace suroviny před samotnou 

hydrolýzou. Jako ultimátní řešení, které eliminovalo přítomnost proteinů v izolátu byla ultrafiltrace 

se zachycením molekul s Mw > 10 KDa. Bylo docíleno finální výtěžku kyseliny ferulové 

498,44 ± 110,97 mg.l
-1

. Při přepočtu na výtěžek z jednoho kilogramu otrub jedná se o množství 

1,00 ± 0,22 g kyseliny ferulové.  
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ABSTRACT 

This master thesis deals with an optimization of processes of isolation of ferulic acid from wheat 

bran. Process of isolation based on alkaline hydrolysis from the substance and its adsorption was 

tested. 

In the theoretical part were described wheat bran, adsorption proces and used methods. 

For adsorption were tested five types of adsorbents. Especially these adsorbents: activation carbon 

(2,53 ± 1,16 mg.l
-1

), Amberlyst A-21 (105,73 ± 11,87 mg.l
-1

, Amberlit XAD-16 (241,55 ± 10,42 

mg.l
-1

), Amberlit IRA-900Cl (5,90 ± 0,68 mg.l
-1

) and Amberlit IRA-96 (189,16 ± 6,49 mg.l
-1
). As 

the most efficient adsorbent was determine Amberlit XAD-16. 

The whole process has underwent detailed optimization in order to maximize the purity of the final 

product. The isolate was characterized by HPLC and FTIR techniques for ferulic acid and related 

phenolic acids. 

Based on FTIR analysis was discovered that the isolate was contamined by proteins. A purification 

procedure based on deproteination of the raw material before the hydrolysis itself was proposed. As 

the ultimate solution that eliminated the presence of proteins in the isolate was determine 

ultrafiltration with capture of molecules with Mw > 10 KDa. Ferulic acid yield from one kilo of 

wheat bran was 1,00 ± 0,22 g. 
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ÚVOD 

Kyselina ferulová patří k látkám s širokým uplatněním hlavně v potravinářském, farmakologickém a 

farmaceutickém průmyslu. Toto uplatnění je docíleno díky svým vlastnostem, jako jsou například 

antioxidační, antimikrobiální, protirakovinné, antialergenní, hepatoprotektivní, protizánětlivé a 

antivirové účinky. 

Z tohoto důvodu je věnována pozornost její výrobě. Podstatná je skutečnost, že její chemická syntéza 

je nákladná i časově náročná, jelikož tato reakce vanilinu s malonovou kyselinou katalyzována 

piperidin probíhá v řadách týdnů. 

Proto se kyselina ferulová komerčně získává z γ-oryzanolu z rýžového oleje. Nicméně tímto postupem 

je získáno malé množství s porovnáním s množstvím kyseliny ferulové v lingnocelulózových 

materiálech. Příčinou tohoto způsobu je skutečnost obtížného procesu, který by vedl k získání samotné 

kyseliny ferulové. Vývojem a optimalizací tohoto postupu se zabývá právě tato diplomová práce. 

Jednou možnou lingnocelulózovou vstupní surovinou jsou pšeničné otruby. Tento výsledný odpadní 

materiál z potravinářské výroby by tak mohl získat další využití. Pro samotné uvolnění vázané 

kyseliny ferulové z této suroviny lze použít celou řadu metod. V této práci byla použita metoda 

alkalické hydrolýzy. K vývoji metody získání kyseliny ferulové byl právě použit tento alkalický 

hydrolyzát. Tady se dostáváme právě k onomu problému komplikovaného procesu samotného získání. 

Proto se při řešení této problematiky postupovalo s cílem získání co nejjednoduššího a nejúspornějšího 

postupu s ohledem na spotřebu použitých chemikálií a potřeb na zařízení. 

Pro proces purifikace byla zvolena nejběžnější purifikační metoda a to metoda adsorpce na pevný 

nosič. Samotná purifikace není jednoduchým krokem a to hlavně z důvodu přítomnosti dalších látek 

vzniklých při počátečním kroku hydrolázy. Proto prvním krokem při řešení této problematiky byl 

úpravný postup hydrolyzátu před samotnou adsorpcí.  

Pro vznik postupu separace, který by mohl být následně převeden do průmyslového měřítka, je nutné 

provést optimalizaci této metody. Hlavně v oblasti jak upravit počáteční hydrolyzát s co nejnižším 

dopadem a samotnou sorpci, či dokonce na samotnou využitelnost finálního produktu. Dále je nutno 

zvolit nejlepší adsorbent a to s přihlédnutím na jeho účinnost v separaci, ale i na další důležité faktory 

jako jsou jeho pořizovací náklady. Specifičnost, životaschopnost v procesu a možnost regenerace a 

mnoho dalších. Dalším důležitým faktorem je zvolení správného desorpčního procesu, do kterého jsou 

zařazeny mimo jiné podmínky panující při desorpci, ale i tak hlavně samotné použití rozpouštědla. Při 

volbě by se mělo brát v úvahu i vliv na adsorbovanou látku, v tomto případě na kyselinu ferulovou. Je 

nutné zajistit, aby tato látka s tímto rozpouštědlem byla dokonale nereaktivní, rozpustná, snadno a 

dostatečně odstranitelná a aby nedocházelo k vlivu na výslednou čistotu. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Obilniny 

Do obilovin jsou zařazeny rostliny z čeledi lipnicovité, které jsou pěstovány pro své zrno. Jsou 

důležitou složkou lidské potravy, představují přibližně 60-70 % zkonzumovaných potravin. 

Celosvětová roční produkce obilovin se pohybuje kolem 2 miliard tun. Z tohoto množství je 

nejdůležitější pšenice, jejíž celosvětová produkce se pohybuje kolem 750 Mt. I v České republice jsou 

obilniny nejdůležitější pěstovanou komoditou. Tvoří základní surovinu řady potravinářských výrob, 

krmivářského průmyslu i jiných odvětví průmyslu [1; 2; 3]. 

1.1.1 Obilné zrno 

Anatomická stavba obilného zrna je jednou z nejdůležitějších jeho vlastností. Nemá vliv jenom na 

hodnocení zrn, ale i na způsob skladování i následné zpracování. Obilku tvoří několik částí, které jsou 

viditelné na obrázku 1. Tyto části jsou tři a to endosperm, obalové vrstvy a klíček. Hmotnostní podíl 

jednotlivých částí obilky je různorodý u jednotlivých obilovin a vliv na něj mají i podmínky vnějších 

faktorů během růstu rostliny. Každá složka obilky se vyznačuje různými strukturními, mechanickými 

a fyzikálně chemickými vlastnostmi. Každá část obilky plní různorodé a nepostradatelné funkce. I při 

samotném zpracování a následném využití obilných zrn mají tyto části specifické funkce. Dále je 

podrobně popsána pouze ta část obilky, která byla klíčovou částí při řešení problematiky této 

diplomové práce, tedy samotné otruby [1; 2; 3]. 

 

Obrázek 1 průřez pšeničným zrnem [2] 
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1.1.1.1 Otruby 

Jedná se o obalové vrstvy zrna, též nazývané jako exosperm nebo také ektosperm. Otruby hrají 

důležitou roli v průběhu života zrna, které jakožto životaschopný zárodek nové rostliny, chrání před 

vlivy vnějšího okolí. Chrání zrno především před jeho vyschnutím a před případným mechanickým 

poškozením. Obalové vrstvy se skládají ze dvou částí. První je oplodí (perikarp), do kterého spadá 

pokožka (epidermis), buňky podélné (epikarp), buňky příčné (mesokarp) a buňky hadicové 

(endokarp), druhou částí je osemení (Perisperm, testa), který je tvořen vrstvou barevnou a hyalinní 

(skelnou). Z technologického hlediska do označení otrub spadají vrstvy obilného zrna, která jsou 

odseparována od mouky při vymílání obilovin. Na obrázku 1 jsou vrstvy spadající do otrub označeny 

písmenem O. Množství obalových vrstev u obilovin tvoří 8-12,5 % hmotnosti zrna. Při následném 

průmyslovém zpracování tvoří průměrně otruby 14 % jejich množství, je však závislé na druhu 

zpracovávané obiloviny a na stupni jeho vymletí. Otruby jsou cenným zdrojem vlákniny (celulózy a 

hemicelulózy) i minerálních látek a to převážně vápníku, železa, hořčíku, křemíku a fosforu. Toto 

složení však kolísá podle oblasti odrůdy, způsobu hnojení, doby setí, agrotechniky, klimatických 

podmínek a celé další škále činitelů. Oplodí je tvořeno převážně z nerozpustných polysacharidů typu 

celulózy. Mohou proto sloužit jako zdroj nestravitelné vlákniny. Z pohledu pekárenské technologie je 

však jejich přítomnost ve větším množství nežádoucí, jelikož mají velmi zhoršující účinek na kvalitu 

těsta i na jeho následující zpracovávání. Často mají vliv i na vzhled hotového výrobku. Osemení je 

složeno téže z polysacharidů. Ty však při kontaktu s vodou bobtnají nebo se částečně rozpouští a jsou 

dokonce schopny tuto vodu pevně vázat. V současnosti otruby mají největší využití převážně jako 

krmivo pro hospodářská zvířata [1; 2; 3]. 

1.2 Chemické složení otrub 

Otruby jsou tvořeny převážně ze tří skupin organických sloučenin a těmi jsou lignin, celulóza a 

hemicelulóza. Tyto složky, v případě slámy tvoří až 80 % její hmotnosti. Celkové zastoupení těchto 

složek spolu s ostatními přítomnými složkami, jako jsou například proteiny a cukry, jsou plně závislé 

na podmínkách panovaných během doby celého růstu rostliny [4]. 

1.2.1 Lignin 

V ligninu je vázáno přibližně 30 % organického uhlíku biosféry. Lignin patří k nejrozšířenějšímu 

aromatickému polymeru. Díky přítomnosti fenolických jader je potencionálním materiálem pro 

získávání aromatických sloučenin. Je jednou z nejdůležitějších součástí stěn rostlinných buněk. 

Primární působení ligninu je jako strukturní komponenta, jenž dodává buněčným stěnám sílu a tuhost. 

U dřevin lignin představuje obsah 15 až 40 %. Umožnuje však také transport vody a rozpuštěných 

látek (solutů) prostřednictvím vaskulativního systému rostlin. Poskytuje fyzickou bariéru proti 

invazivním fytopatogenů a dalším environmentálním faktorům [Properties and chemical modifications 

of lignin:]. Přírodní lignin je bezbarvý, změna barvy na hnědou až tmavě hnědou nastává po kyselém 

nebo alkalickém zpracování. Vlastnosti a výhody ligninu jsou například antioxidační, protiplísňová a 

antimikrobiální aktivita. Lignin disponuje také schopnostmi absorpce UV záření a zpomalování 

hoření. Při jeho porovnání s celulózou a hemicelulózy je odolnější vůči chemickým a biologickým 

zásahům [4]. 
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1.2.2 Celulóza 

Celulóza patří k nejrozšířenějšímu přírodnímu polysacharidu. Je přítomna ve všech suchozemských i 

některých vodních rostlinách. Její výskyt je ve všech řádech rostlin až po některé mikroorganismy. 

Celulóza je lineárním homopolymerem skládající se z D-anhydroglukopyranasylové jednotky vázané 

vazbami β 1-4. Celulóza se formuje do krystalů, ze kterých jsou tvořena vlákna, která tvoří kostru 

buněčných stěn. Na jednom vláknu se počet glukózových jednotek pohybuje v rozmezí 15 až 15 000.  

Celulóza je považována za nevyčerpatelný zdroj. Také tato surovina představuje nízkoenergetický 

zdroj pro výrobu papíru, panelových výrobků, chemikálií a v ostatních industriálních výrobách. 

Celulóza je hlavní konstrukční prvek buněčných stěn lingnocelulosových rostlin, její obsah v těchto 

rostlinách je plně závislý na druhu rostliny, stupně její zralosti, místa jejího růstu a podmínkách 

panovaných po celé době jejího růstu. Celulóza se ve stavbě buněčné stěny nachází převážně 

v sekundární stěně. V primární stěně se celulóza skládá přibližně z 6 000 glukózových jednotek. 

V případě sekundární stěny je počet jednotek zvýšen na 13 000 až 16 000. V současnosti neexistuje  

žádná izolační technika, kterou by bylo možno izolovat celulózu v čistém stavu [4]. 

1.2.3 Hemicelulózy 

Hemicelulózy patří po celulóze mezi druhý nejrozšířenější biopolymer. Ve většině rostlinných 

materiálů tvoří třetinu až čtvrtinu celkového složení. Toto množství se liší v závislosti podle druhu 

rostliny. Hemicelulózy se od celulózy odlišují tím, že se jedná o nekrystalické heteropolysacharidy. 

Další odlišnost hemicelulóz je jejich rozpustnost po odstranění pektinů v alkalických roztocích. Díky 

této vlastnosti je přijata všeobecná definice, která právě takto hemicelulózy definuje. Jedná se o 

nejkomplexnější látku buněčných stěn obilnin a trav. Ke své struktuře jsou k hemicelulózám vázány 

vodíkovými můstky celulózy, kovalentními vazbami lignin a esterovými vazbami jsou navázané 

acetylové skupiny hydroxyskořicových kyselin. Hemicelulózy ve své struktuře obsahují řadu 

hetropolysacharidů, mezi které patří například D-xylóza, manóza, galaktóza, arabinóza, fruktóza a 

kyselina glukonová a galaktonová. Jejich poměr, zastoupení a obsah závisí na druhu rostliny. 

Hemicelulózy jsou zastoupeny v primárních a sekundárních buněčných stěnách všech půdních 

sladkovodních rostlin i v některých mořských řasách [4]. 

1.3 Fenolické kyseliny 

Fenolické kyseliny jsou označovány jako podtřída velké kategorie metabolitů, běžně nazývané jako 

fenolické látky. Fenolickými kyselinami jsou označovány fenolické látky, které obsahují ve své 

struktuře aromatický kruh (fenolické jádro). Na aromatický kruh je jeden nebo více hydroxylovaných 

substituentů a struktura se pohybuje od jednoduchých aromatických molekul až po vysoce 

polymerizované sloučeniny. V rostlinných metabolitech se při jejich popisu jedná o odlišnou skupinu 

organických kyselin, které se rozdělují do dvou podskupin na deriváty kyseliny benzoové a deriváty 

kyseliny skořicové [5; 6].  
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1.3.1 Kyselina ferulová 

Kyselina ferulová (4-hydroxy-3-methoxyskořicová kyselina) patří mezi fenolické kyseliny. V této 

skupině se řadí mezi deriváty kyseliny skořicové. Její struktura je zobrazena na obrázku 2 a její 

sumární vzorec je C10H10O4. Její název je odvozen od rostliny ferula foetida, ze které byla poprvé 

izolovaná. Její první chemická syntéza byla provedena v roce 1925 [7]. 

V rostlinách je kyselina ferulová jedním z metabolitů biosyntézy ligninu z fenylaminu a tyrosinu. 

V rostlinných tkáních se vyskytuje ve dvou formách, a to ve formě volné a konjugované. Je hojně 

zastoupena téměř ve všech rostlinách a je tak nejčastějším derivátem kyseliny skořicové. V buněčných 

stěnách je přítomna v postranním kovalentním řetězci. Spolu se svým dihydrátem (kyselina 

dihydroferulová) je složkou lignocelulóz, kde dodává buněčným stěnám tuhost tak, že se váže mezi 

polysacharidy a lignin. Nejkoncentrovanější částí rostlin na kyselinu ferulovou jsou obilné otruby,  

slupky z ovoce, zeleniny a kořeny rostlin. Různé rostliny obsahují rozdílné koncentrace kyseliny 

ferulové, například v ječmenných zrnech tvoří 0,8 %, v pšeničných otrubách je zastoupena z 0,66 % a 

v dužině cukrové řepy 0,8 %. Samotná koncentrace nezávisí pouze na druhu rostliny, ale především na 

podmínkách, které panovaly během růstu této rostliny spolu s polohou růstu [8; 9]. 

Jedním ze způsobů přípravy kyseliny ferulové je chemická syntéza. Kyselina ferulová se tak může 

připravit kondenzační reakcí vanilinu s malonovou kyselinou s použitím katalyzátoru piperidin. Tímto 

způsobem se získá směs cis-a trans-izomerů kyseliny ferulové. Výtěžnost reakce je vysoká, avšak 

celková doba jejího trvání je až tři týdny. Druhým způsobem, jak získat kyselinu ferulovou, je její 

extrakce z přírodních zdrojů. Tento způsob je při porovnání s chemickou syntézou rychlejší, ale má 

svá úskalí a to v podobě obtížného procesu její izolace z rostlinného materiálu. Proto se komerčně 

produkovaná kyselina ferulová získává z γ-oryzanolu obsaženého v oleji z rýžových otrub. Hlavním 

důvodem tohoto postupu je právě jednodušší způsob izolace. Použití jiných přírodních materiálů může 

přinést výhodu v podobě vyšší koncentrace kyseliny ferulové v tomto materiálu. Výraznou nevýhodou 

je ale samotná optimalizace tohoto procesu z důvodu nesnadné izolace [10; 11]. 

Kyselina ferulová je bílá krystalická látka, dobře rozpustná v organických rozpouštědlech, jako je 

například ethanol, methanol, DMSO a dimethylformamid (DMF). Některé fyzikálně chemické 

vlastnosti jsou uvedeny v tabulce 3. Má velmi příznivé fyziologické vlastnosti, mezi tyto vlastnosti 

patří převážně její významný antioxidační účinek, dále také byly například pozorovány 

antimikrobiální, protirakovinné, antialergení, hepatoprotektivní, protizánětlivé a antivirové účinky. 

Díky těmto vlastnostem je využití kyseliny ferulové v potravinářském, farmakologickém a 

kosmetickém průmyslu velmi široké. Jedním z příkladů využití kyseliny ferulové získané z přírodních 

odpadů, může být i využití jako produktu pro přípravu přírodního vanilinu díky nízkým výrobním 

nákladům. V lékařství je například kyselina ferulová využívaná v tradiční čínské medicíně, kde je 

součástí tamních bylin (Angelica sinensis). V Japonsku byla kyselina ferulová schválena jako 

zdravotně nezávadná a používá se hojně jako antioxidační aditivum v potravinářství a kosmetice. Díky 

svým zesíťovacím schopnostem s polysacharidy a proteiny se může využít v potravinářství pro tvorbu 

gelů [8; 9; 12]. 
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Obrázek 2 kyselina ferulová [13] 

Tabulka 1 vybrané fyzikální a chemické vlastnosti kyseliny ferulové [13] 

Molekulární vzorec C10H10O4 

Molární hmotnost 194,186 g.mol
-1

 

Skupenství Pevná látka 

Bod tání 168 - 171 °C 

Rozpustnost ve vodě při 25 °C 5,97∙10
3
 mg.l

-1
 

Tenze par při 25 °C 2,69∙10
-6

 mm Hg 

Počet donorů vodíku 2 

Počet akceptorů vodíku 4 

Počet rotačních vazeb 3 

Monoisotopická hmotnost 194,057909 g.mol
-1

 

Počet těžkých atomů 14 

Formální náboj 0 

Disociační konstanta pKa = 4,58 

LD50 2445 mg.kg
-1

 

1.3.2 Kyselina sinapová 

Jedná se o derivát kyseliny skořicové. V rostlinné říši je velmi rozšířená, byla objevena v celé řadě 

zeleniny, zrn obilnin, ovoce, olejnatých plodin, koření i léčebných rostlin. Není přesně znám způsob 

její syntézy v rostlinách [14; 15]. 

 

Obrázek 3 kyselina sinapová [16] 
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1.3.3 Kyselina p-kumarová 

Běžně přítomná v ovoci, zelenině, obilovinách a v houbách ve formě volné nebo vázané na mono-

,oligo- a polysacharidy. Jedná se biologicky významný prekurzor flavonoidů resaveratrol a naringenin. 

Jedná se o meziprodukt při syntéze dalších fenolických kyselin například kávové, chlorbenové, 

rosmarinové a ferulové [17; 18]. 

 

Obrázek 4 kyselina p-kumarová [19] 

1.4 Způsoby extrakce 

Hlavním problémem pro možnost využití pšeničných otrub, jakožto zdroje pro získání kyseliny 

ferulové představuje její vazba v ligninové struktuře. Pro její uvolnění spolu i s ostatními fenolyckými 

kyselinami z buněčných stěn rostlinných materiálů lze použít několik metod. Mezi tyto metody patří 

například enzymatická, kyselá a alkalická hydrolýza. Nejpoužívanějším postupem je metoda alkalické 

hydrolýzy, která také byla použita i při řešení této diplomové práce a je podrobněji popsána níže [20; 

21; 22; 23]. 

1.4.1 Alkalická hydrolýza 

Alkalická hydrolýza patří k nejběžnějšímu postupu uvolnění kyseliny ferulové z vázaného materiálu. 

Též se tento proces nazývá zmýdelnění. Jedná se o proces, během kterého reaguje  roztok hydroxidu 

sodného nebo draselného, jehož koncentrace se může pohybovat v různém rozmezí nejčastěji 

0,1 až 10 mol, s esterovými vazbami v hydrolyzovaném materiálu za vzniku odpovídajících 

hydrolytických produktů. Samotná reakce probíhá při různých objemech alkalického roztoku při 

nastavené inkubační teplotě a času s nastaveným mícháním. Princip alkalické hydrolýzy je popsán na 

obrázku. Porovnáním alkalické hydrolýzy s kyselou hydrolýzou je patrná zásadní nevýhoda použití 

kyselé hydrolýzy a to že dochází k rozrušení glykosidických vazeb na jednotlivé monomerní sacharidy 

a také k možnému rozkladu samotné kyseliny ferulové. Pokud porovnáme alkalické hydrolýzy s 

postupem enzymatické hydrolýzy, je hlavním faktorem rychlost reakce, která je při využití enzymů 

výrazně nižší. Také cena této rekce není nejlevnější a celková výtěžnost není příliš vysoká. 

Nevýhodou samotné alkalické hydrolýzy je složitá separace samotné uvolněné kyseliny ferulové 

z komplexního média jako je otrubový hydrolyzát [20; 21; 22; 23]. 
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Obrázek 5 Schéma rozkladu ligninu [23] 

1.5 Metodika purifikace adsorpcí na pevném nosiči 

Jak z hydrolyzátu pšeničných otrub získat uvolněnou kyselinu ferulovou, bylo hlavním tématem této 

diplomové práce. Hydrolyzát pšeničných otrub je komplexní médium a proto purifikace získané 

kyseliny ferulové není snadnou záležitostí. Nejjednodušším procesem pro toto přečištění je využití 

adsorpčních procesů [24; 25]. 

1.5.1 Adsorpce 

Jedná se o separační proces, kterým je látka oddělována z roztoku nebo plynu zachycením na pevný 

nosič. Jedná se o složité procesy, které není jednoduché popsat. Při tomto procesu dochází 

k hromadění molekul nebo atomů plynů, kapalin nebo pevných látek (adsorbátu) na povrchu pevné 

látky (adsorbentu) díky účinkům mezipovrchových přitažlivých sil. Adsorpce patří k jedné 

z nejběžnějších purifikačních metod k získávání rozpuštěných látek ze zředěných vodných roztoků. 

Proces adsorpce může probíhat dvěma způsoby, a to fyzikální adsorpcí a chemisorpcí [24; 25]. 
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1.5.1.1 Fyzikální adsorpce 

Při tomto způsobu adsorpce jsou molekuly plynu nebo kapaliny k povrchu pevné látky van der 

Walsovými silami. Tyto síly působí na všechny druhy částic. Proto není fyzikální adsorpce specifická 

a probíhá na celém povrchu pevné látky. Adsorpční teplota je nízká, rovna teplům kondenzačním 

(desítky KJ). Na první sorpční vrstvě může vzniknout vrstva další, tento proces se nazývá vícevrstvá 

adsorpce. Pokud je adsorbent porézní může dojít k zaplnění těchto pórů. Průběh fyzikální adsorpce je 

velice rychlý dá se říci, že téměř okamžitý [24; 25]. 

1.5.1.2 Chemisorpce 

V tomto případě jsou mezi sorbentem a adsorbentem vytvořeny chemické vazby. Tyto vazby jsou 

výrazně pevnější při porovnání s van der walsovými silami které jsou při fyzikální adsorpci. Z důvodu 

uplatňování chemických vazeb je chemisorpce specifická a toho lze využít na sorpci určitých látek 

[24; 25]. 

1.5.2 Druhy adsorbentů 

Jak už bylo zmíněno, adsorpce patří mezi velmi běžné procesy v chemické praxi. Proto pro adsorpci 

existuje celá řada adsorbentů. Výběr správného adsorbentu je velmi důležitou optimalizací před 

zahájením jakéhokoliv chemického provozu. Na správně vybraném adsorbentu může záviset výsledná 

úspěšnost celého procesu. Nároky na adsorbenty jsou, aby jejich účinnost byla co nejvyšší a jejich 

pořizovací cena co nejnižší. Charakteristika některých adsorbentů použitých při této práci je popsána, 

v následujících podkapitolách [24; 25]. 

1.5.2.1 Aktivní uhlí 

Aktivní uhlí je vyráběno karbonizací materiálu bohatého na uhlík, často je tento materiál rostlinného 

původu (dřevo, uhlí, rašelina, mandlové a kokosové skořápky atd.) s následnou aktivací. Pyrolýza 

materiálu probíhá za nepřístupu vzduchu. Aktivací se docílí rozvinutím pórovitosti většího povrchu a 

větší adsorpční kapacity. Aktivace může například probíhat vodní parou nebo oxidem uhličitým při 

teplotách mezi 700 až 1 100 °C. Forma použitého aktivního uhlí je různá. Může se jednat o formu 

práškovou, která má velikost částic kolem 44 um. Díky malé velikosti částice poskytuje vysokou 

rychlost adsorpce díky vysokému sorpčnímu povrchu. Nevýhodou práškové formy aktivního uhlí je 

velmi náročná manipulace s touto formou. Granulová forma má na rozdíl od práškové větší velikost 

částice pohybující se od 0,6 – 4 mm. Výhodou je relativní pevnost částic, díky kterým nedochází 

k rozpadu při jejich otěru a jsou schopny tak vydržet provozní podmínky. Nevýhodou je jejich dražší 

cena oproti práškové formě. K adsorpci na samotném uhlíkovém povrchu dochází především 

působením disperzní složky van der Walsových sil. Adsorpce polárních a polarizovaných adsorbátů se 

ovšem značně zvýší, jestliže se v povrchu aktivního uhlí vyskytnou místa, na nichž se může uplatnit 

orientační nebo polarizační složka van der Walsových sil. Také může dojít k vytvoření vodíkového 

můstku. Regenerace aktivního uhlí může docházet za použití různých chemických rozpouštědel, ale za 

nejefektivnější a zároveň nejekonomičtější metodou regenerace aktivního uhlí je považována termická 

desorpce. V tabulce 26 jsou uvedeny vybrané vlastnosti použitého aktivního uhlí [24; 25; 26] [27; 28]. 
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Tabulka 2 charakteristiky adsorbentu aktivního uhlí [26]. 

Vzorec C 

Tvar Nepravidelný 

Barva Černá 

Průsvitnost Ne 

Pórovitost zrna 52 – 75 % 

Velikost částic ≤ 2 mm 

Pracovní rozmezí pH 0-14 

Teplota tání 3550 °C 

Sypká hustota 200 – 500 kg.m
-3

 

Specifický povrch 6.10
5
 – 12.10

5
 m

2
kg

-1
 

1.5.2.2 Amberlite XAD 16 

Jedná se o polymerní adsorbent. Jde o neiontový, hydrofobní zesíťovaný polymer odvozující své 

adsorpční vlastnosti ze své makroretikulární struktury. Tato struktura obsahuje kontinuální polymerní 

fázi a i kontinuální fázi pórů. Amberlite XAD 16 je vhodný pro adsorpci hydrofilních molekul 

z polárních rozpouštědel a těkavých organických sloučenin z proudů par. Díky své charakteristické 

distribuci velikosti pórů je vhodný pro adsorpci organických látek s relativně nízkou až střední 

molekulovou hmotností. Lze ho použít i v kolonovém uspořádání adsorpce. Amberlite XAD 16 lze 

využít k regeneraci a čištění ve vodě rozpustných steroidů, enzymů aminokyselin a proteinů. Hodnota 

pH má zásadní vliv na adsorpci a eluci. Regenerace má proto být co nejagresivnější (4% NaOH). 

Adsorbent amberlite XAD 16 lze také použít k odstranění nepolárních sloučenin (například fenol) 

z polárních rozpouštědel. Jedná se o rychlý a jednoduchý zákrok. V tabulce 3 jsou popsány vybrané 

vlastnosti amberlitu XAD 16. Na obrázku 6 je znázorněna funkční skupina amberlite XAD-16 [29; 30; 

31; 32; 33; 34; 35]   

 

Obrázek 6 struktury amberlitu XAD 16 

Tabulka 3 charakteristiky adsorbentu amberlitu XAD 16 [32] 

Tvar Koule 

Barva Bílá 

Průsvitnost Ano 

Princip funkce Neionický 

Matrix SDVB 

Velikost částic 0,3 – 1,2 mm 

Vlhkost  62 – 70 % 

Pracovní rozmezí pH 0 – 14 

Maximálná pracovní teplota 100 °C 

Sypká hmotnost 720 g.l-1 
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1.5.2.3 Amberlyst A-21 

Amberlyst A-21 je polymerní adsorbent, slabě bazický aniontoměničivý rezin vyvinutý pro 

odstraňování kyselých materiálů z produktového roztoku. Amberlyst A 21 lze použít k odkyselení 

roztoků, odstranění fenolu od benzenu, odstranění inhibitorů z monomerů. V tabulce jsou popsány 

základní fyzikálně chemické vlastnosti. [36; 37; 38; 39; 40; 41; 42] 

Tabulka 4 charakteristiky adsorbentu amberlyst A-21[39] 

Tvar Koule 

Barva hnědá 

Průsvytnost Ne 

Princip funkce Slabě bazický iontoměnič 

Povrch  800m2.g-1 

Matrix SDVB 

Velikost částic 0,3 – 1,18 mm 

Vlhkost  56 – 62 % 

Pracovní rozmezí pH 0 – 14 

Maximálná pracovní teplota 100 °C 

Sypká hmotnost 660 g.l-1 

1.5.2.4 Amberlite IRA-900 Cl 

Jedná se o aniontvýměnný rezin, makroretikulárního polystyrenu silně bazického aniont výměnnými 

vlastnostmi. Obsahuje kvartérní amoniovou skupinu. Díky tomu umožňuje kompletní odstranění 

přítomných aniontů, včetně slabě disociovaných iontů. Využití Amberlitu IRA-900 je například při 

úpravě vody, pro odstraňování organických látek. Doporučeným regeneračním roztokem je roztok 

hydroxidu sodného s koncentrací v rozmezí 2 – 4%. V tabulce 5 jsou uvedeny vybrané fyzikálně 

chemické vlastnosti tohoto adsorbentu a na obrázku 13 je znázorněna funkční skupina tohoto sorbentu 

[43; 44; 34; 45].  

Tabulka 5 vybrané fyzikálně chemické vlastnosti [43] 

Tvar Koule 

Barva Žlutá  

Průsvitnost Ne 

Funkční skupina Trimethyl amonium 

Matrix SDVB 

Velikost částic 0,65 – 0,82 mm 

Vlhkost  58 – 64 % 

Pracovní rozmezí pH 0 – 13 

Maximálná pracovní teplota [Cl-] = 75°C 
[OH-] = 60°C 

Sypká hmotnost 700g/l 

 



23 

Obrázek 7 funkční skupina 

1.5.2.5 Amberlite IRA-96 

Jedná se o slabě bazický aniont výměnný rezin. Jeho iontová výměna má Gaussovský průběh. Jde o 

universální demineralizační rezin s dlouhou životností, vhodný pro průmyslové využití. Kde se hodí 

pro úpravu odpadních vod. Díky svým funkčním skupinám odstraňuje minerální kyseliny a organické 

látky. Při kombinaci se silnými bazickými reziny tvoří účinnou směs, kde amberite IRA-96 chrání 

ostatní použité sorbenty před těmito látkami. V tabulce 6 jsou uvedeny některé fyzikálně chemické 

vlastnosti tohoto sorbentu [46; 47; 48; 49; 50]. 

Tabulka 6 vybrané fyzikálně chemické vlastnosti Ambetlitu IRA-96 [48] 

Tvar Koule 

Barva Hnědá  

Průsvitnost Ne 

Funkční skupina Terciální amin 

Matrix SDVB 

Velikost částic 0,55 – 0,75 mm 

Vlhkost  57 – 63 % 

Pracovní rozmezí pH 0 - 14 

Maximálná pracovní teplota 60°C 

Sypká hmotnost 670 

1.6 Lyofilizace 

Lyofilizace též známé jako sušení mrazem, vymražení, vakuové sušení nebo mrazová sublimace. Patří 

mezi difúzní operace, probíhá v oblastech relativně nízkých teplot a tlaků. Jedná se o šetrnou metodu 

pro odstranění vlhkosti z materiálů. Proto představuje jednu z nejdražších sušících postupů, přesto 

patří jeho použití ve farmaceutickém, potravinářském, farmakologickém i biotechnologickém 

průmyslu k jednomu z nenahraditelných operačních postupů. Mezi hlavní přednosti lyofilizace, díky 

kterým se v těchto průmyslech hojně využívá, patří potlačení chemických změn sušené směsi, díky 

podmínkám nízkých teplot a tlaků spolu se snížením  oxidatelností kyslíkem. Při tomto procesu je také 

snížena ztráta v podobě těkavých složek sušeného materiálu. Při sušení lze zachovat sterilitu produktu. 

Vysušený materiál je disperzní a nedochází v něm ke koagulaci jeho složek a je vyloučena aglomerace 

jednotlivých částic materiálu. Příkladem použití lyofilizace je odvodnění krevní plazmy, séra, 

bakteriální či virové kultury, vakcíny, antibiotik, hormonů aminokyselin, peptidy a vitamíny [51; 52; 

53]. 
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1.7 Instrumentální analýza kyseliny ferulové 

Pro stanovení kvalitativní koncentrace kyseliny ferulové byla použita metoda HPLC (Hight-

Performace Liquid Chromatografy. Dále byla použita metody UV/VIS, jakožto rychlá metoda vhodná 

pro stanovení koncentrace kyseliny ferulové v průmyslovém provozu. Také byla použita metoda FITR 

spektrometrie, která byla zvolena jako metoda pro stanovení a porovnání výsledné čistoty získané 

kyseliny ferulové. Princip jednotlivých metod je popsán v následujících kapitolách. 

1.8 HPLC 

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (Hight-Performace Liquid Chromatografy) je analytickou 

separační metodou, jejíž principem je separace látek na základě rozdílných afinit mezi stacionární fází 

(náplň kolony) a fází mobilní. Patří k nejdůležitějším analytickým separačním metodám. Často se 

HPLC spojuje s hmotnostní spektrometrií, která plní funkci detektoru, a tímto spojením se získá 

analytické zařízení, které poskytuje rychlou a účinnou separaci s citlivou, specifickou a univerzální 

detekcí. Výsledkem analýzy metodou HPLC je chromatogram, ve kterém se u získaných píků hodnotí 

jejich výška a plocha. Zřízení pro analýzu se skládá z několika částí, které jsou jednotlivě popsány 

níže. Jejich vzájemné sestavení je znázorněno a popsáno na obrázku 6 [54; 55]. 

 

 

Obrázek 8 Schéma kapalinové chromatografie 

1.8.1 Zásobníky mobilní fáze 

Zásobníky mobilní fáze jsou lahve sloužící pro uskladnění mobilní fáze v dostatečném objemu pro 

celou dobu analýzy. Nejčastěji se jedné a skleněné případně plastové nádoby s uzávěrem. Uzavření 

nádob chrání mobilní fázi před prachem, vypařováním rozpouštědla a tvorbě podtlaku při jejím 

dávkování do systému [54; 55]. 
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1.8.2 Dávkování mobilní fáze 

Tok mobilní fáze celým systémem přístroje je zajišťován vysokotlakým čerpadlem. Na čerpadla jsou 

kladeny vysoké nároky, jimi dávkovaná mobilní fáze by měla být v celém systému a během celé 

analýzy precizní, přesná, reciproční, konstantní a bez pulzní. Podle technického řešení se rozlišují tři 

skupiny čerpadel: pneumatické, bezpulzní čerpadla a pulzní čerpadla [54; 55]. 

1.8.2.1 Pneumatická čerpadla 

Tok mobilní fáze celým systémem přístroje je zajišťován vysokotlakým čerpadlem. Na čerpadla jsou 

kladeny vysoké nároky, jimi dávkovaná mobilní fáze by měla být v celém systému a během celé 

analýzy precizní, přesná, reciproční, konstantní a bez pulzní. Podle technického řešení se rozlišují tři 

skupiny čerpadel: pneumatické, bezpulzní čerpadla a pulzní čerpadla [54; 55]. 

1.8.2.2 Bezpulzní čerpadla 

Bezpulzní čerpadla také označovaná jako lineární dávkovače jsou vysokotlaké válce s objemem až do 

500 ml. Do tohoto válce se přesně definovanou rychlostí zasouvá píst, který tak vytlačuje mobilní fázi. 

Rychlost mobilní fáze je přímo úměrná rychlostí pístu, jehož rychlost je řízena krokovým motorem. 

Výhodou těchto čerpadel je poskytování bezpulzního toku mobilní fáze. Nevýhodou je nemožnost  

použití gradientové eluce [54; 55]. 

1.8.2.3 Pulzní čerpadla 

Pulzní čerpadla také označované jako reciproční čerpadla jsou tvořena stejně jako lineární dávkovače 

válcem s pístem ale na rozdíl od nich mají objem několik desetin mililitru. K válci jsou přidělány dva 

zpětné ventily, které se s pravidelným pohybem pístu zavírají nebo otevírají. Při nasávání mobilní fáze 

je vstupní ventil otevřený a výstupní uzavřený. Při vytlačování mobilní fáze je poloha ventilů 

obrácená. Reciproční čerpadla mohou být sestrojena jako pístová, kdy přichází kapalina přímo do 

styku s pístem, nebo membránová, kdy je prostor mezi pístem a kapalinou oddělen membránou, jejíž 

pohybem je kapalina vytlačována. Membrána se pohybuje díky tekutině v prostoru pístu. Pulzními 

čerpadly jak už napovídá z názvu, dostáváme pulzní průtok kapaliny, jejíž průběh je sinusoidní. Ke 

snížení pulzů se používá soubor více čerpadel, s fázově posunutou funkcí, zapojených za sebou do 

série. Lze také použít ke snížení pulzů kombinace hydraulického odporu a kapacity nebo elektrická 

regulace rychlosti pístu podle změny tlaku v chromatografickém systému. Výhodou recipročních 

čerpadel je dlouhodobý a nepřetržitý provoz s možností rychlého vyměnění mobilní fáze. Proto se 

s výhodou používají při gradientové eluci, kdy se programově mění složení mobilní fáze během 

analýzy [54; 55]. 

1.8.3 Tvorba gradientu 

Výslednou mobilní fází lze mísit i z několika zásobních lahví s možností změny jejího složení během 

celé analýzy (gradientová eluce). Pro správnou reprodukovatelnou analýzu je nutné zajistit, aby takto 

připravovaná mobilní fáze byla dostatečně smíchána a nedocházelo tak k nežádoucímu ovlivňování 

průběhu separace a byla zajištěna její reprodukovatelnost. Gradient lze vytvořit podle stavby přístroje 

dvěma způsobem a to za nízkého a vysokého tlaku [54; 55]. 
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1.8.3.1 Za nízkého tlaku  

Při tomto způsobu lze smísit až 4 rozpouštědla. Rozpouštědla jsou směšovány v mixeru podle 

otevřenosti jednotlivých ventilů pro každou mobilní fázi. Z mixéru následně vzniklá směs, která putuje 

přes pumpu na kolonu. Výhodou tohoto způsobu je, že k mísení postačí pouze jedna pumpa. 

Nevýhodou je vysoké zpoždění objemu gradientu [54; 55]. 

1.8.3.2 Za vysokého tlaku 

Při vysokotlakém mísení se používají dvě pumpy, každá pumpuje jedno rozpouštědlo. Ke smíchání 

dochází až za pumpami. Gradientu se dosahuje kontrolou rychlostí jednotlivých pump. Tento způsob 

má na rozdíl od nízkotlakého způsobu tvorby gradientu  velmi malé zpoždění, skvělou možnost 

reprodukovatelnosti gradientu. Nevýhodou je nemožnost mísit více než dvě rozpouštědla,  díky dvěma 

pumpám je tento systém dražší [54; 55]. 

1.8.4 Dávkovací zařízení vzorku 

Správné dávkování představuje u HPLC závažný problém. Je nutné zajistit nadávkování přesně 

definovaného objemu vzorku do proudu mobilní fáze. Dávkovací zařízení je v některých případech 

velmi limitující faktor, který ovlivňuje reprodukovatelnost vzorku. Používají se dva typy dávkování  

na kolonu. Dávkovač s pevnou smyčkou a dávkovač s částečně plněnou smyčkou. Dávkovač 

s plněnou pevnou smyčkou se plní ručně, pootočením dojde k promytí mobilní fází, která strhne 

vzorek sebou na kolonu. U dávkovače s částečně plněnou smyčkou tento postup probíhá plně 

automaticky [54; 55]. 

1.8.5 Kolony 

Jedná se o část přístroje, kde dochází k samotné separaci látek vzorku. Musí odolávat vysokým 

tlakům, proto je nejčastěji vyrobena z nerezové oceli, ale mohou také být vyrobeny i z tvrzeného skla 

a plastů. Existují různé druhy kolon, liší se velikostí částic, typem pevné fáze a rozměry.  15 cm délky 

a vnitřní průměr 2,1 mm se řadí mezi nejpoužívanější rozměry. Proto jsou kolony velmi specifické a je 

nutné  před samotným měřením vybrat správný typ. Náplň kolon tvoří stacionární fáze. Podle typu 

náplně se rozlišují různé separační praktiky. V případě, kdy je mobilní fáze nepolární a stacionární 

fáze polární, jedná se o systém s normálními fázemi. V opačném případě, kdy mobilní fáze je polární a 

stacionární fáze je nepolární se jedná  o systém obrácených fází. Před kolonu se instaluje předkolona, 

aby se zabránilo možnému ucpání a znečištění od nedostatečně čistého vzorku. Zadržuje látky a 

ochraňuje samotnou kolonu před znečištěním. Výměna za novou by mohla být finančně nákladná [54; 

55]. 

1.8.6 Detektory 

K detekci separovaných látek existuje celá řada detektorů. Před měřením je nutné podle druhu 

separovaných látek vybrat vhodný detektor. Na detektory jsou kladeny vysoké nároky. Mezi hlavní 

patří: okamžitá, lineární koncentrační odezva, vysoká citlivost, nízký šum, minimální vliv na změnu 

tlaku, průtok mobilní fáze nebo teploty, minimální příspěvek rozšiřování zóny a možnost použití 

gradientové eluce [54; 55]. 
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1.8.6.1 UV/VIS detektor 

Jedná se o jeden z nejběžnějších detektorů. Principem této detekce je průchod UV/VIS spektra 

produkované fotometrem nebo spektrometrem měrnou celou, kterou prochází mobilní fáze. Vzorek 

procházející měrnou celou absorbuje záření a tím  dochází k detekci separovaných složek. Konstrukce 

detektoru může být trojího typu: s jednou pevnou vlnovou délkou (nejčastěji 254 nm); s možností 

vymezení pomocí speciálních filtrů (přístroje filtrové); nebo s možností plynulé měnitelnosti vlnové 

délky, ty jsou vybavené mřížkovým monochromátorem a tím umožňují volit pracovní vlnovou délku 

ze spektra snímaného v průběhu celé analýzy fotodiodovým polem (DAD). UV/VIS detektor je 

univerzálním detektorem, vhodným i pro gradientovou eluci. Nevýhodou tohoto detektoru je 

nemožnost detekovat složky, které neabsorbují použité záření [54; 55]. 

1.9 Infračervená spektroskopie 

Infračervená spektroskopie patří do skupiny nedestruktivních analytických metod, při analýze 

nedochází k poškození vzorku. Podstata infračervené spektrometrie je interakce infračerveného záření 

se zkoumaným vzorkem. Organické a i některé anorganické molekuly s kovalentní vazbou mezi atomy 

a permeramertním dipólovým momentem absorbují infračervené záření. Při adsorpci tohoto záření 

dochází uvnitř molekuly k rotačně vibračnímu energetickému stavu v závislosti na změně dipólového 

momentu molekuly. Infračervené záření má větší vlnovou délku a nižší energii než záření ultrafialové 

a viditelné. Infračervenou oblast spekter lze rozdělit do tří skupin: Blízká infračervená oblast 

(12 800 až 4 000 cm
-1

); stření infračervená oblast (4 000 - 200 cm
-1

); vzdálená infračervená oblast 

(200 až 10 cm
-1

). Nejdůležitější oblastí infračervené spektrometrie je oblast v rozmezí 

4 000 až 670 cm
-1
. Mezi vlnočty 4 000 až 1 500 cm

-1
 je oblast ve které se nachází absorpční pásy 

vibrací různých funkčních skupin. Proto se tato oblast (oblast skupinových vibrací) používá pro 

identifikaci těchto skupin v molekule organické látky. Oblast otisku prstu je oblast mezi vlnočty 1 500 

až 670 cm-1 kde se nachází pásy deformačních vibrací skupin, které jsou velice ovlivněny okolními 

vazbami a celkovou strukturou molekuly. Díky tomuto má každá látka své vlastní specifické spektrum 

v této oblasti, čehož lze využít pro její identifikaci při porovnání s knihovnou spekter [56; 57; 58; 59]. 

1.9.1 Zdroje záření 

Jakožto zdroje záření pro infračervenou spektroskopii se využívají nejčastěji rozžhavené tyčinky 

ze SiC (Globar), ZrO2 a případně oxidů kovů vzácných zemin, které jsou rozžhavené na teplotu 1 000-

1 200 °C [57; 58; 59]. 

1.9.2 Kyvety 

Kyvety používané v infračervené spektrometrii musí být vyrobeny z infračerveného transparentního 

materiálu. Celé kyvety nemusí být z tohoto materiálu vytvořeny, ve většině případů stačí, pokud mají 

okénka z tohoto transparentního materiálu. Pro různé materiály jsou vhodné na jiné vlnové délky. 

Nejčastěji se používají kyvety s okénky z NaCl nebo KBr, pro vodné roztoky se používají okénka 

z nerozpustných materiálů AgCl nebo ZnSe [57; 58; 59]. 
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1.9.3 ART krystal 

Metoda používající ART krystal se nazývá metoda zeslabené totální reflexe. ART (Attenuated Total 

Reflectance) v překladu zeslabená úplná reflektace. Tato technika se využívá především pro silně 

absorbující kapalné, viskózní vzorky (pasty, gely polymery) a i pro pevné vzorky. Při tomto měření 

infračervené záření vstupuje do krystalu pod úhlem zajišťující totální odraz od jeho protilehlých ploch. 

Na ploše krystalu s naneseným vzorkem proniká záření částečně do tohoto vzorku. Pokud vzorek 

absorbuje určité vlnové délky z tohoto záření, dochází k jejich ochuzení z tohoto záření během jeho 

cesty krystalem [58; 59]. 

1.9.4 Michelsonův interferometr 

Ve FTIR spekrometrech se místo monochromátoru využívá michelsonův interferometr. Tento 

interferometr se skládá z několika částí, které jsou znázorněny na obrázku 5. Principem tohoto 

interferometru je, že monochromatické záření generované ve zdroji přechází na polopropustný dělič 

paprsků, kde dochází k odklonu paprsku na polovinu. První polovina je odrazem odkloněna na pevné 

zrcadlo, od kterého se odráží zpátky. Druhá polovina paprsku prochází přes dělič a putuje směrem na 

pohyblivé zrcadlo, od kterého se odráží stejně jako první polovina paprsku. Obě poloviny paprsku se 

opětovně spojují v děliči paprsku, odkud putují na vzorek. Podle polohy pohyblivého zrcadla se buď 

sčítají, nebo vyruší [58; 59]. 

 

Obrázek 9 michaelsonův interferometr 

1.9.5 Detektor 

Pro infračervenou spektrometrii se používala celá řada detektorů. Při tomto měření nelze použít 

fotodetektory z důvodu, že infračervené záření není schopno exilovat elektrony [58; 59]. 
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1.9.5.1 DTGS detektor 

Běžně se používají v moderních FTIR spektrometrech. Tento detektor pracuje na principu 

pyroelektrického jevu. Absorpcí záření dojde ke změnění teploty pyroelektrického materiálu, kde 

dojde ke změně stupně orientace polárních molekul (změně polarizace krystalu). Tím se vyvolá 

elektrický náboj (napětí na kontaktech krystalu). Výsledkem je měřitelný elektrický proud. Detektor 

obsahuje krystal DTGS (deuterovaný triglycinsulfát). Nedeutrovaný triglycinsulfát je nejlepší materiál 

pro pyroelektrický senzor za běžných teplot. Jeho deuterizací se zvyšuje pracovní teplota detektoru 

[58; 59]. 

1.10 UV/VIS spektroskopie 

UV/VIS spektrometrie je jednou ze základních analytických metod a používá se pro kvalitativní 

analýzy převážně stabilních a netěkavých látek. Principem UV/VIS spektrometrie je měření pohlcené 

energie měřeným vzorkem při průchodu monochromatického záření. Pro měření se nejčastěji používá 

rozmezí vlnových délek 200 – 800 nm. V měřeném roztoku dochází při absorpci elektromagnetického 

záření ke změně energetických vztahů molekul v závislosti na změně molekulového dipólového 

momentu. Excitace elektronů ze základní vibrační do vyšších energetických hladin je umožněna 

absorbováním světelné energie. Instrumentaci znázorňuje obrázek 10 a jednotlivé součásti 

instrumentace jsou popsány v následujících pod kapitolách [54]. 

 

Obrázek 10 UV/VIS spektrometrie 

Transmitace popisuje množství světla, které prošlo vzorkem a je vyjádřena vztahem: 

  𝑇 =
I

𝐼0
  (1.1) 
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Kde T je transaminace, I je intenzita záření prošlého vzorkem a Io je počáteční intenzita záření 

vstupující do vzorku. Z tohoto vztahu lze vyjádřit absorbanci záporným dekadickým logaritmem 

transmitace. 

  𝐴 = − log 𝑇 = log
𝐼𝑂

𝐼
 (1.2) 

Lambert-Beerův zákon popisuje závislost absorpce elektromagnetického záření látkou na jejich 

vlastnostech. 

  𝐴 = 𝜀𝜆 ∙ 𝑙 ∙ 𝑐 (1.3) 

Kde ελ je molární absorpční koeficient, charakteristický pro danou látku při dané vlnové délce, l je 

délka absorpční vrstvy a c je koncentrace absorpční složky. Lambert-Beerův zákon platí UV/VIS 

spektrometrii pouze do koncentrací 10
-2

 mol.l
-1

, kdy má lineární průběh, proto probíhá i samotné 

měření v této oblasti [54]. 

1.10.1 Zdroj záření 

Pro zdroj elektromagnetického záření ve VIS oblasti lze použít wolframovou lampu nebo lampu 

wolframo-halogenovou. Pro oblast UV se používá Deuteriovou výbojka [54]. 

1.10.2 Monochromátor 

Jedná se o nejběžnější zařízení používané pro výběr vlnové délky. Principem monochromátoru je 

převod vstupního polychromatického záření ze zdroje na monochromatické o vybrané vlnové délce. 

Zařízení se skládá ze vstupní štěrbiny, kterou se přivádí paprsek, disperzní prvek a výstupní štěrbiny, 

kterou vystupuje paprsek vybrané vlnové délky. Monochromátor umožňuje kontinuální měnění vlnové 

délky tím je umožněno provedení takzvaného skenu spekter. Jako Monochromátor se využívají 

hranoly a mřížky [54]. 

1.10.3 Detektor 

Ideálním detektorem pro detekci je takový, který má vysokou citlivost, vysoký poměr signálu k šumu 

a konstantní odezvu pro široké spektrum vlnových délek. Jako detektor lze použít fotobuňku nebo 

nejběžněji používaný fotonásobič [54]. 

1.11 Spektrofotometrické stanovení proteinů 

Pro kvantifikaci proteinů existuje celá řada metod. Jednoduché metody stanovení proteinů představují 

metody založené na interakci proteinů s ionty mědi [60; 61; 62].  

1.11.1 Hartree-Lowryho Metoda 

Jedná se o metodu, která je založena na biuretové metodě. Na rozdíl od této metody je tento postup 

citlivější. Původní metoda pochází z roku 1951 a byla založena na dvojsložkovém činidle. Prvním 

činidlem je Biuretové a druhým je Folin-Ciocalteauovo. Jde o reakci, kdy polykyseliny 

fosfomolybdenové a fosfowolframové jsou redukovány tyrozinovými zbytky proteinů. Výsledkem této 

reakce je vznik modře zbarveného roztoku, kde má nejvyšší absorbanci při 650 nm [60; 61; 62].  
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Tato metoda byla v roce 1972 modifikována Hartee, který použil třísložkovou reakci. Díky této 

modifikaci se metoda stala oproti původní citlivější. Při této metodě reagují i jiné látky kromě proteinů 

jedná se o aminokyseliny, některé pufry, lipidy, cukry, soli, nukleové kyseliny, sulfhydrylové 

reagenty, ammoniové ionty, thiolové sloučeniny. Tyto látky je nutné před měřením odstranit [60; 61; 

62]. 

1.12 Analýza rozptylu (ANOVA) 

Analýza rozptylu, zkráceně ANOVA (z anglického pojmenování Analysis of Variance) je metoda 

matematické statistiky. Tento statistický postup umožňuje provést vícenásobné porovnání středních 

hodnot. Principem metody je hodnocení vztahů mezi rozptyly porovnávaných výběrových souborů. 

Základním úkolem analýzy rozptylu je posouzení hlavních a interakčních účinků jednotlivých faktorů 

se závisle proměnnou kvantitativního typu. Během zpracování souborů se definují počáteční hypotézy 

a to hypotézou nultou a alternativní. V případě nulté hypotézy se vychází z předpokladu, že mezi 

porovnávanými soubory dat není žádný statisticky rozdíl a soubory dat jsou tak stejné. Naopak 

v případě alternativní hypotézy se vychází, že statistický rozdíl existuje a soubory dat jsou různé. 

Použití analýzy rozptylu jako parametrické metody je limitováno splněním podmínek, které zjišťují 

před samotným použitím této metody z důvodu, jestli lze tuto metodu aplikovat na naše datové sady. 

Těmito podmínkami je normalita jednotlivých měřených souborů, tak i srovnatelný rozptyl v těchto 

skupinách. Při splnění podmínek lze ANOVU aplikovat. V případě nesplnění těchto kritérií se využívá 

neparametrické analýzy rozptylu (Kruskalův-Wallisův test) [63; 64]. 

  



32 

2 PRAKTICKÁ ČÁST 

2.1 Laboratorní vybavení 

2.1.1 Použité pomůcky 

Standartní chemické sklo (pipety, kádinky, Erlenmayerovy baňky, zkumavky); Automatický pipety; 

Plastové špičky; Buchnerova nálevka; Nerezové síto s velikostí pórů 0,1 mm; Injekční stříkačky 

(20ml); Stříkačkový filter 0,45 μm (LABICOM s.r.o.); Filtrační papíry 12-1  μm (VWR); Teploměr, 

Ultrafiltrační filtry (Amicon Ultra Filtre Device) 

2.1.2 Použité chemikálie 

 Standad kyseliny ferulové (99,9 %) (Sigma-Aldrich s.r.o.) 

 Standard kyseliny sinapové (99,9 %) (Sigma-Aldrich s.r.o.) 

 Standard kyseliny kumarové (99,9 %)(Sigma-Aldrich s.r.o.) 

 Ethanol 96% (VWR) 

 Kyselina chlorovodíková 35% (penta) 

 Kyseliny dusičná (penta) 

 Kyselina octová (Scharlau; HPLC grade) 

 Acetonitruil (VWR) 

 Hydroxid sodný (lach-ner.s.r.o.) 

 Kyselina trichloroctová (Lachner) 

 Tannin (Lachner) 

 Aktivní uhlí (Alfa Aescar) 

 Amberlyst A21 (Alfa Aescar) 

 Amberlite Xad 16 (Alfa Aescar) 

 Amberlite IRA-900Cl (Sigma-Aldrich s.r.o.) 

 Amberlite IRA-96 (Sigma-Aldrich s.r.o.) 

2.1.3 Použité přístroje 

 Vyhřívaná třepařka IKA KS 4000 

 Třepačka vratná GFL 3006 

 Centrifuga vysokorychlostní chlazená HERMLE Lybotechnik GmbH 

 Vakuová vývěva 

 Analytické váhy KERN ABJ 

 UV/VIS spektrometr  Helios γ; TermoSpectronic 

 HPLC Shimadzu 

 Lyofilizátor LABCONCO freeze dry systém/freezone 4,5 

 FTIR iS50 (thermo scientific). 

 pH metr WTW pH 3210 
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2.2 Použitý matriál otrub 

2.2.1 Nativní pšeničné otruby 

Vzorek nativních pšeničných otrub pro experimentální část práce pocházel od společnosti Mlýny 

J.Voženílek, spol. s.r.o. z Předměřic nad Labem, Česká republika. Otruby byly získány při vymílání 

přetříděných obilných zrn. Jednalo se převážně o vnější části zrn (exospermu) s výjimkou 

endospermu. Skladování otrub po celou dobu analýzy bylo v suchém prostředí při laboratorní teplotě 

v původních obalech. 

2.2.2 Před upravené pšeničné otruby 

Pro další experimentální stanovení byly použity nativní otruby popsané výše, které prošli předúpravou. 

Tyto vzorky upravených otrub vznikaly jako odpadní produkt při řešení diplomové práce zabývající se 

extrakcí proteinů z pšeničných otrub [65]. 

Takto bylo získáno několik druhů upravených otrub. Prví skupinou upravených otrub byly otruby, 

které prošly pouze procesem deproteinace. Druhou skupinu tvořily otruby, u kterých, při jejich úpravě, 

byly napřed provedeny delipidace s následným procesem deproteinace. Níže je uveden pouze 

zkrácený postup. Zmíněný postup slouží pouze k uvedení odlišnosti použitých vzorků upravených 

otrub. Přesnější informace jak tyto úpravy probíhaly, jsou dostupné ve zmíněné diplomové práci [65]. 

2.2.2.1 Otruby upravené deproteinací 

Navážka nativních otruby byla extrahována vodou při pH 11. Po dobu 20 minut za stálého míchání při 

250rpm. Po uplynutí extrakčního času byla provedena centrifugace s nastavením 6870 rcf, po dobu 20 

minut s nastavenou teplotou 20 °C.došlo k oddělení supernatantu a sedimentu. Usazený pevný podíl 

byl převeden na Petriho misku a byl sušen při teplotě 40 °C po dobu tří dnů. Takto upravené otruby 

byly uchovány v plastových vzorkovnicích při laboratorní teplotě v suchém prostředí [65]. 

2.2.2.2 Otruby delipidované s deproteinací 

Vzorek nativních otruby byl podroben odtučnění. Navážka otrub byla smíchána s hexanem a míchána 

po dobu 30minut. Odstranění lipidů probíhalo při různých teplotách při 30,45 a 60 °C proto byly 

použity pro toto stanovení větší skupina otrub které prošly delipidací. Po filtraci a odstranění 

přebytečného rozpouštědla vysušením se s těmito otruby postupovalo stejně jako při připravené 

deproteinovanách otrub [65]. 

2.3 Příprava roztoků 

2.3.1 Příprava zásobních roztoků kyseliny ferulové 

Pro přípravu zásobních roztoku kyseliny ferulové byla použita kyselina ferulová podle odstavce 

(2.1.2).  
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2.3.1.1 Příprava vodného zásobního roztoku kyseliny ferulové 

Byl přípraven vodný zásobní roztok o koncentraci 1g.l
-1
 kyseliny ferulové. Příslušná navážka pro 

přípravu vodného zásobního roztoku byla rozpuštěna v deionizované vodě při 80 °C za stálého 

míchání do celkového rozpuštění kyseliny. Poté byl roztok zchlazen na laboratorní teplotu a doplněn 

deoinizovanou vodou po značku. 

2.3.1.2 Příprava ethanolového zásobního roztoku kyseliny ferulové 

Byl připraven zásobní roztok kyseliny ferulové o koncentraci 1g.l
-1

 v prostředí 96% ethanolu. 

Příslušná navážka byla rozpuštěna v roztoku 96% ethanolu, převedena do odměrné baňky, která byla 

následně doplněna po značku. 

2.3.1.3 Příprava hydroxidového zásobního roztoku kyseliny ferulové 

Byl připraven zásobní roztok kyseliny ferulové o koncentraci 1g.l
-1

. Odpovídající navážka byla 

rozpuštěna v destilované vodě při teplotě 80 °C. Roztok byl ochlazen na laboratorní teplotu a převeden 

do plastové odměrné baňky. Byla navážena navážka hydroxidu sodného, aby výsledná koncentrace 

roztoku byla 0,5 %, navážka byla rozpuštěna v deionizované vodě a převedena do stejné odměrné 

plastové baňky. Obsah byl doplněn deionizovanou vodou po značku. 

2.3.2 Příprava roztoků pro hydrolýzu a úpravu pH 

2.3.2.1 Příprava hydrolyzačního roztoku 0,5 M NaOH 

Odpovídající navážka hydroxidu sodného (2.1.2) byla rozpuštěna destilovanou vodou a převedena do 

plastové odměrné baňky a doplněny po rysku. Roztok byl promíchán a uchován v chladu a temnu. 

2.3.2.2 Příprava roztoku 3M HCl pro úpravu pH 

Odpovídající objem kyseliny chlorovodíkové (2.1.2) byl převeden do odměrné baňky a doplněn 

destilovanou vodou po značku. 

2.3.3 Příprava desorpčních roztoků 

Pro přípravu desorpčních roztoků kyseliny chlorovodíkové o koncentracích 0,1; 0,25 a 0,5 M byly 

připraveny naředěním odpovídajícího objemu této kyseliny. 

Desorpční roztok 0,001 M HNO3 byl připraven naředěním odpovídajícího množství této kyseliny. 

Desorpční roztoky 0,5% a 3% NaOH byl připraven rozpuštěním odpovídající navážky hydroxidu 

sodného v destilované vodě. Roztok byl připraven do plastové odměrné baňky uchován chladu a 

temnu. 
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2.3.4 Příprava roztoků pro stanovení proteinů dle Hartree-Lowryho 

2.3.4.1 Roztok A 

Bylo připraveno 500 ml zásobní roztoku A navážením navážky tetrahydrátu vínanu sodno-draselného 

(konečná koncentrace 7 mm.l
-1

), Uhličitan sodný (konečná koncentrace 0,81 mol.l
-1

), přídavkem 1 M 

NaOH (konečná koncentrace 0,5 mol.l
-1

) a objem doplněn destilovanou vodou. 

2.3.4.2 Roztok B 

Byl připraveno 100 ml zásobní roztoku B navážením tetrahydrátu vínanu sodno-draselného ( výsledná 

koncentrace 0,07 mol.l
-1

), pentahydrát síranu měďnatého (výsledná koncentrace 0,04 mol.l
-1
, ) 

přídavkem 1 M NaOH (konečná koncentrace 0,1 mol.l
-1

) a objem byl doplněn destilovanou vodou. 

2.3.4.3 Roztok C 

1 objem Folin-Ciocalteanova činidla byl zředěn 15 objemy destilovanou vodou. 

2.4 Použité adsorbenty 

Pro získání kyseliny ferulové za použití adsorpčního postupu byly adsorbenty uvedené v kapitole 2.1.2 

použité adsorbenty jsou níže rozepsány a jsou uvedeny adsorpční hodnoty pH a použitá navážka. 

Pro adsorbenty Aktivní uhlí amberlit Xad 16 a amberlyst A21 byla sorpční hodnota na hodnotě pH 3. 

Tato hodnota pH vycházela z optimální hodnoty pH stanovené při optimalizaci těchto adsorbentu na 

sorpci kyselinu ferulové [66]. Použitá navážka těchto adsorbentů byla také zvolena na základě 

výsledků této práce na hodnotě 1g. Desorpčním roztokem vybraným pro tato adsorbenty byl na 

základě literární rešerše [22; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42]. Pro počáteční 

experimenty 0,5% roztok NaOH. Dále pro amberlit Xad 16 byl testován i desorpční roztok 96% 

ethanol. 

Pro adsorbent Ira-900Cl byl na základě literární rešerše zvolena navážka která odpovídala hmotnosti 

5% z objemu adsorbovaného roztoku. Také na základě literální rešerše a technického listu výrobce 

adsorbentu byly testovány desorpční roztoky 0,5 0 3% roztok NaOH, 0,1;0,25 a 0,5 M HCl, 0,001 M 

HNO3 a 96% ethanol. A adsorpční hodnota roztoku byla na hodnotě pH 5 [43; 44; 34; 45]. 

Pro případ amberlyt IRA-96 byla zvolena navážka 0,7g tato navážka vycházela z literatury, ze které 

také vycházela adsorpční hodnota pH, která byla na hodnotě pH 4,5. Desorpční roztoky byly vybrány 

0,5; 3% NaOH a 96% ethanol [46; 47; 48; 49; 50]. 

2.5 Modelové sorpce a desorpce na použitých sorbentech 

Pro modelovou sorpci a desorpce byly použity vybrané adsorbenty. U těchto adsorbentů byla 

provedena adsorpce za cílem stanovení procentuálního odstranění kyseliny ferulové z roztoku. Dále 

nejdůležitější část tvoři výběr desorpčního roztoku pro použití při izolaci kyseliny ferulové 

z hydrolyzátu pšeničných otrub.  
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2.5.1 Modelová adsorpce kyseliny ferulové 

Adsorbenty byly podrobeny adsorpci ve vodného roztoku kyseliny ferulové o koncentraci 0,5 g.l
-1

. Byl 

připraven sorpční roztok o této koncentraci namíchán ze zásobního roztoku kyseliny ferulové 2.3.1.1. 

Do Erlenmeyerových baněk bylo napipetováno 25 ml roztoku o této koncentraci následně bylo k těmto 

roztokům přidán adsorbent o zvolené navážce dle použitého adsorbentu podle 2.4. Následně byla 

provedena úprava pH roztoku na požadovanou hodnotu dle použitého adsorbentu dle 2.4. Samotná 

adsorpce proběhla při laboratorní teplotě, po dobu 50 minut za stálého míchání na třepačce 

s nastavenými 150 rpm. Po provedení adsorpce byl adsorbent oddělen od roztoku filtrací přes síto 

s póry 0,1 mm. Získaný adsorbent na sítě byl promyt čtyřnásobným objemem promývacího roztoku. 

Po promytí byl adsorbent požit na desorpci kyseliny ferulové. Metodou HPLC byl zjištěna 

koncentrace roztoku kyseliny ferulové v počáteční roztoku a v roztoku po provedené adsorpci. 

2.5.2 Modelová desorpce kyseliny ferulové 

Při modelové desorpce byly testovány různé desorpční roztoky pro jednotlivé adsorbenty jsou uvedeny 

v 2.4. Pro případ aktivního uhlí, xad-16 a A21 byl roztokem použitým pro modelovou desorpci 0,5% 

roztok hydroxidu sodného; pro adsorbent Ira-900Cl byly desorpční roztoky 0,5, 3% roztok NaOH, 

0,1;0,25 a 0,5 M HCl, 0,001 M HNO3 a 96% ethanol; amberlit IRA-96 byla 0,5, 3% roztok NaOH. 

Z těchto desorpčních roztoků byl vybrán nejvhodnější roztok pro izolaci kyseliny ferulové 

z hydrolyzátu pšeničných otrub. Získaný promytý adsorbent z předešlého kroku byl převeden do čisté 

Erlenmeyerovy baňky. Následně k němu bylo přidáno 10 ml desorpčního roztoku. Po přidání 

izolačního roztoku byla provedena desorpce při laboratorní teplotě za stálého mícháni na třepačce 

s nastavenými 150 rpm po dobu 60 minut. po provedení desorpce byl roztok oddělen dekantačně od 

adsorbentu a byl podroben stanovení na přítomnou kyselinu ferulovou. 

2.6 Získání sorpčního hydrolyzátu pšeničných otrub 

2.6.1 Alkalická hydrolýza 

Vzorek nativních/upravených otrub byl před samotnou hydrolýzou upraven rozetřením v třecí misce 

s tloučkem s následnou homogenizací. Takto předpřipravené otruby byly naváženy do 

Erlenmeyerových baněk. Do každé takto připravené baňky byl přidán připravený 0,5 M roztok 

hydroxidu sodného. Které byly následně umístěny do předem vyhřáté třepačky na teplotu 50°C. Kde 

jejich obsah hydrolyzován pro dobu 4 hodin za stálého míchání při nastavených 170 rpm. Na 

obrázku 11 je znázorněn postupu hydrolýzy otrub. 

Otruby (Nativ ní/Upraven é)

Hydrolýza [0,5M NaOH; 4h; 50 °C ]

Hydrolyzát  

Obrázek 11 postup hydrolýzy 
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2.6.2 Úprava vzniklého hydrolyzátu 

Získaný hydrolyzát, z předešlého kroku, byl podroben úpravě, který popisuje obrázek 12. 

K hydrolyzátu byl přidáván roztok 3M HCl za stálého míchání do získání požadovaného hodnoty pH. 

Následně byl upravený hydrolyzát převeden do centrifufačních nádob a byla provedena centrifugace 

s nastavenými 9000 rpm po dobu 10 minut při laboratorní teplotě. Supernatant byl oddělen do pevného 

podílu dekantací. Následně byl získaný supernatant opětovně centrifugován při stejném nastavení jako 

první centrifugace. Finální supernatan po druhé centrifugaci byl následně použit pro sorpční měření.  

Hydrolyzát Úprava pH Centrifugace Sorpce 

Obrázek 12 úprava hydrolyzátu  

2.7 Izolace kyseliny ferulové z upraveného hydrolyzátu 

Postup izolace kyseliny ferulové z upraveného hydrolyzátu pšeničných otrub popisuje obrázek 13. 

Níže jsou popsány jednotlivé kroky. 

Sorbent

Sorpce Promytí Desorpce

[60min; 25°C; 150rpm][50min; 25°C; 150rpm]

Upravený hydrolyzát

Promývací roztok  

Obrázek 13 postup izolace kyseliny ferulové z upraveného roztoku hydrolyzátu pšeničných otrub. 

2.7.1 Sorpce kyseliny ferulové 

Do upraveného hydrolyzátu získaného předchozím postupem byla navážena příslušná navážka 

použitého adsorbentu. Po přídavku daného sorbentu bylo zkontrolováno sorpční pH pH metrem 

v případě nutnosti bylo to pH upraveno na požadovanou hodnotu. Hodnota pH použitá pro jednotlivé 

adsorbenty je uvedena v 2.4. Adsorpce proběhla při laboratorní teplotě za stálého míchání a třepačce 

s nastavenými 150 rpm, doba adsorpce byla 50 minut. Po adsorpci následovalo oddělení adsorbentu a 

jeho promytí. 

2.7.2 Promytí adsorbentu 

Po proběhlé adsorpci byl sorbent od roztoku hydrolyzátu (posorbátu) oddělen za použití síta o velikosi 

pórů 0,1mm na kterém došlo k zachycení veškerého adsorbentu. Adsorbent zachycený na sítu byl 

promyt promývacím roztokem, jehož hodnota pH byla odpovídající sorpčnímu pH pro jednotlivé 

adsorbenty 2.4. Celkový objem použitého promývacího roztoku byl čtyřnásobek sorbovaného objemu 

hydrolyzátu. Promytý sorbent byl ze síta převeden do čisté a suché Erlenmeyerovy baňky. Následně 

proběhla desorpce. 

2.7.3 Desorpce kyseliny ferulové 

K promytému adsorbentu v Erlenmeyerově baňce bylo přidáno 10 mililitrů desorpčního roztoku. 

Použitý desorpční roztok je uveden u každého postupu. Po přídavku desorpčního činidla byla 

provedena desorpce po dobu 60minut na třepačce s nastavenými 150rpm při laboratorní teplotě. 
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2.8 Výběr vhodného adsorbentu 

Do hydrolyzátu získaného podle postupu 2.6 byl přidány adsorbenty dle 2.4 a byla provedena izolace 

kyseliny ferulové podle postupu 2.7.  

Upravovaná hodnota pH hydrolyzátu byla pro sorbenty aktivní uhlí, xad16 s A21 na hodnotě pH 3. 

Pro adsorbent IRA 900Cl byl hydrolyzát upraven na hodnotu pH 5 a pro případ IRA 96 byla 

upravovaná hodnota pH 4,5. Pro desorpci byly použity vybrané desorpční roztoky pro případ aktivní 

uhlí, xad16, A21 a IRA 96 byl použit desorpční roztok 0,5% roztok NaOH. V případě adsorbentu 

IRA-900Cl byl pro desorpci zvolen roztok 96% ethanolu.  

2.9 Optimalizace zvoleného sorbentu 

U vybraného sorbentu xad-16 byla provedena optimalizace postupů týkající se úpravy hydrolyzátu po 

hydrolýze na vliv výtěžnosti kyseliny ferulové. Dále byl optimalizován desorpční roztok. T 

2.9.1 Stanovení vlivu postupu úpravy hydrolyzátu na sorpční a desorpční 

mechanismus 

Pro optimalizaci sorpčního postupu byl zkoumán vliv úpravy hydrolyzátu na samotnou izolaci 

kyseliny ferulové. Byl získán hydrolyzát podle odstavce 2.6.1. následně byl tento hydrolyzát upraven 

na sorpční hydrolyzát dvěma způsoby. Prvním způsobem označeným A byl postup podle 2.6.2.. Druhý 

způsob onačený B se lišil od prvního pořadím použitých operací úpravy hodnoty pH a centrifugace. 

Tento postup je popsaný níže. Odlišnost obou postupů je znázorněno na obrázku 14. 

Hydrolyzát

Úprava pH

Úprava pH

Centrifugace

CentrifugaceCentrifugace

Adsorpce

A
B

 

Obrázek 14 rozdílnosti postupů úpravy hydrolyzátu. 
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2.9.1.1 Postup B úpravy hydrolyzátu  

Podrobné schéma úpravy hydrolyzátu způsobem B je zobrazeno na obrázku 15 a jeho porovnání 

s prvním způsobem úpravy je ukázáno na obrázku 14.  

Při postupu úpravy B otrubového hydrolyzátu byl hydrolyzát získaný způsobem 2.6.1 podroben 

následující úpravě. Hydrolyzát byl ochlazen na laboratorní teplotu a následně byl převeden do 

centrifugačních nádob ve kterých byl podroben centrifugaci při nastavení 9000 rpm, teplotě 25°C a po 

dobu 10 minut. po provedené centrifugaci byl získaný supernatant oddělen od usazeného pevného 

podílu. Následně bylo u tohoto supernatantu upraveno pH na požadovanou hodnotu. Po úpravě 

hodnoty pH následovala opětovná centrifugace opět při nastavení 9000 rpm, teplotě 25°C a po dobu 

10 minut. po této druhé centrifugaci byl získaná supernatant převeden do Erlenmeyerovy baňky, kde 

následně proběhl proces izolace kyseliny ferulové. 

Úprava pH AdsorpceCentrifugace CentrifugaceHydrolyzát

 

Obrázek 15 postup úpravy hydrolyzátu dle způsob B. 

2.9.2 Výběr vhodného desorpčního roztoku 

Pro výběr vhodného desorpčního rozpouštědla byly testovány účinky dvou roztoků běžně použitých 

v literární rešerši. Roztoky použité pro desorpci byly 0,5% roztok NaOH a 96% ethanol. Samotná 

příprava hydrolyzátu probíhala podle odstavce 3.7. Sorpce probíhala v Erlenmeyerových baňkách při 

pH 3 s použitím sorbentu Amberlit Xad 16 při teplotě 25°C na třepačce s nastavenou rychlostí 175rpm 

po dobu 50 minut. Poté byla provedena stejné úprava hydrolyzátu po sorpci uvedena v odstavci 2.11.2. 

Desorpce při použití 0,5% roztoku NaOH a 96% ethanolu probíhalo za stejných podmínkách do 

Erlenmeyerových baněk bylo odměřeno 10ml 0,5% roztoku NaOH nebo 96% ethanolu. Baňky byly 

míchány na třepačce s nastavenou rychlostí 175 rpm při teplotě 25 °C zakryté parafilmem. Desorpce 

probíhala 60 minut. Po uplynutí této doby byly roztoky přefiltrovány přes stříkačkový filtr a bylo u 

nich stanoveno množství kyseliny ferulové metodou HPLC. 

2.10 Postup dle Buranova 

Hydrolyzát získaný postupem 2.4.1 byl zneutralizován přídavkem 3M kyseliny chlorovodíkové. 

K tomuto roztoku byl přidán třínásobná objem ethanolu. Směs byla promíchána a ponechána srážet po 

dobu deseti minut. Po vysrážení byl roztok přefiltrován přes Buchnerovu nálevnu. Filtrát byl podroben 

stanovené fenolických kyseliny metodou HPLC a infračervenou spektrometrií FTIR. 

2.11 Charakterizace izolátu kyseliny ferulové 

Získané roztoky izolátů byly podrobeny analytickému stanovení. Hlavním testováním parametrem 

byla koncentrace kyseliny ferulové ta se stanovila metodou HPLC. Dalším parametrem bylo stanovení 

jeho čistoty za použití infračervené spektrometrie FTIR. Dalším parametrem bylo stanovení obsahu 

proteinů Hartree-Lowryho metodou. Použité metody jsou popsány níže. 
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2.12 Stanovení obsahu kyseliny ferulové pomocí HPLC 

2.12.1 Příprava mobilní fáze a kalibračních roztoků 

Byl připraven zásobní roztok mobilní fáze o složení 10 % acetonitril a 90 % kyselina octová o 

koncentraci 0,5 %. Mobilní fáze byla před použitím v HPLC odplyněna. 

Pro kvantifikaci kyseliny ferulové ve vzorcích byla vytvořena kalibrační křivka. Pro přípravu 

kalibračních roztoku byly použity zásobní roztoky kyseliny ferulové 2.3.1. Kalibrační roztok 

v rozsahu koncentrací 50 – 100 – 200 – 300 – 500 mg.l
-1

 v ethanolu a v prostředí 0,5% roztoku NaOH. 

Pro kvantifikaci ostatních fenolických a to dvou s nejvyšším obsahem po kyselině ferulové byly 

stanovovány kyselina p-kumarová a sinapová. Pro tyto dvě kyseliny byly připraveny kalibrační 

roztoky o koncentracích 1 – 10 – 50 – 100 mg.l
-1
.Přiravené rozpuštěním potřebné navážky 

v 96% ethanolu  

2.12.2 Příprava roztoků na analýzu 

Získané roztoky před sorpcí (hydrolyzáty) a po sorpci (posorbáty) byly přesráženy přídavkem 96% 

ethanolu v poměru 1:1. Srážení probíhalo po dobu 10 minut následně byl roztok vakuově přefiltrován 

přes Buchnerovu nálevku. Takto získané filtráty byly převedeny do zkumavek zavíčkovány a 

uchovány v mrazáku do provedení samotné analýzy. 

Získané filtráty byly před samotným měřením vytemperovány na laboratorní teplotu, následně byly 

přefiltrovány přes stříkačkové filtry o 0,45 µm do 1,5 ml vialek. Takto upravené vzorky hydrolyzátů 

byly následně použity pro stanovení. 

V případě získaných roztoků po desorpci byly pouze před nástřikem na kolonu přefiltrovány přes 

stříkačkový filtry o 0,45 µm do 1,5 ml vialek následně byly použity na stanovení. 

2.12.3 Stanovení 

Identifikace přítomných látek v analyzovaných roztocích probíhala za použití UV/VIS detektoru s 

nastavenou vlnovou délku 330 nm. Podrobnější nastavení přístroje HPLC pro stanovení kyseliny 

ferulové popisuje tabulka 8. Pro separaci byla použita isokratická eluce. Pro stanovení byla použita 

C18 kolona jejíž podrobnější parametry jsou uvedeny v tabulce 7. Při tomto nastavení byly v roztocích 

byl identifikovány tři fenolické kyseliny a to kyselina ferulová jakožto majoritní zástupce a následně 

dvě minoritní fenolické kyseliny a to kyselina sinapová a p-kumarová. 

Tabulka 7 vlastností použité kolony. 

výrobce Phenomenex 

velikost LC Column 100 × 3,0 mm 

popis Kinetex® 2,6 μm EVO C18 100 Å 
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Tabulka 8 nastavení přístroje pro stanovení kyseliny ferulové 

Název a typ přístroje HPLC Shimadzu 

Objem nástřiku 5 μl 

Průtok mobilní fáze 1 ml.min
-1

 

Výchozí složení mobilní fáze 10 % acetonitril, 90 % kyselina octová (0,5%) 

Teplota 35 °C 

Detekce 330 nm 

Detektor UV/VIS 

Doba analýzy 20 min 

Na obrázku 17 je znázorněn chromatograf standartu kyseliny ferulové.  

 

Obrázek 16 chromatogram standartu kyseliny ferulové při vlnové délce 330 nm 

2.13 Charakteristika pomocí metody FTIR 

Získané ethanolové roztoky byly podrobeny stanovení metodou infračervené spektrometrie. Pro toto 

měření byl použit FTIR iS50 (thermo scientific). Podrobné nastavené použité při tomto měření je 

uvedeno v tabulce 9.Při tomto měření byl na ATR nástavec (diamant) byl nanesen vzorek. Bylo 

odpařeno rozpouštědlo a následně byl proveden sken infračervených spekter. 

Tabulka 9 nastavení přístroje FTIR 

ATR nástavec Diamant 

Počet skenů 32 

Rozlišení  2cm
-1

 



42 

2.14 Stanovení proteinů methodou podle Hartree-Lowryho 

2.14.1 Kalibrační roztoky 

Byly připraveny kalibrační roztoky naředěním zásobního roztoku proteinu BSA, připraven navážením 

BSA aby výsledná koncentrace byla 5 g.l
-1
. koncentrace kalibrační řady byla 100-200-300-400-

500 mg.l
-1
 proteinu. 

Z důvodu neselektivity této metody na přítomné fenolické sloučeniny byla vytvořena kalibrační křivka 

s kyseliny ferulové. Ze zásobního roztoku kyseliny ferulové o koncentraci 1 g.l
-1

 byla připraveny 

kalibrační křivka s koncentrací 100-200-300-400-500 mg.l
-1

. 

2.14.2 Postup stanovení proteinů 

Získané vzorky desorbátů při stanovení vlivů na čistotu byly podrobeny stanovení obsahu bílkovin 

metodou podle Hartree-Lowryho. Vzorky desorbátů byl naředěny dvacetkrát destilovanou vodou. 

Z takto upravených vzorků bylo do zkumavky odměřeno 1 ml. Ke vzorku ve zkumavce bylo přidáno 

0,9 ml roztoku A. Směs byla promíchána a dána do vodní lázně vytemperované na teplotu 50°C na 

dobu 10 minut. Po uplynutí reakčního času byly vzorky vyndány z vodní lázně a následně ochlazeny 

na laboratorní teplotu. K takto upraveným vzorkům bylo přidáno 0,1 ml roztoku B. Obsah byl 

promíchán a ponecháván reagovat po dobu 10 minut při laboratorní teplotě. Po uplynutí reakčního 

času bylo do zkumavek rychle přidáno 3 ml roztoku C. Obsah byl promíchán a zkumavky byly dány 

do vodní lázně nastavené na 50 °C po dobu deseti minut. Po uplynutí tohoto času byly vzorky 

vytáhnuty z lázně a ochlazeny na laboratorní teplotu. Vzorky byly proměřeny spektrofotometricky 

proti slepému vzorku. Připravené kalibrační roztoky byly změřeny stejným způsobem. 

2.15 Stanovení vlivů na čistotu izolátu kyseliny ferulové 

Byly provedeny řady experimentů, jejichž cílem bylo najití optimálního postup s pozitivním vlivem na 

finální čistotu izolátu kyseliny ferulové. Níže jsou uvedeny jednotlivé postupy. Testovanými 

parametry byly vlivy předúpravy samotného materiálu tak i způsoby odstranění proteinů. 

2.15.1 Stanovení vlivu předúpravy pšeničných otrub na čistotu izolátu kyseliny ferulové 

Při tomto měření byly hydrolýze podrobeny vzorky různě upravené otruby, mezi které patřily 

deproteinované otruby a otruby deprotenované a delipizované při teplotách 30,45 a 60°C referenční 

skupinu tvořily neupravené otruby přesnější popis těchto upravených otrub Použitý matriál otrub2.2. 

Samotná hydrolýza byla provedena stejně, jako v případě použití nativních otrub postup tohoto 

provedení je popsán v 2.6.1. Úprava získaného hydrolzátu proběhla dle postupu úpravy B jehož přesný 

popis je popsán v kapitole 2.9.1.1. Použitým adsorbentem byl amberlit XAD-16. Pro sorpci bylo pH 

upraveno na hodnotu 3. Popis postupu samotné izolace kyseliny feulové je popsán v 2.7. Použitým 

izolačním roztokem při tomto stanovení byl roztok 96% ethanolu. Postup adsorpce a desorpce proběh 

dle postupů uvedeného v kapitole 2.7. 

Desorbáty byly stanoveny metodou HPLC na obsah kyseliny ferulové a ostatních fenolických kyselin. 

Také byly podrobeny stanovení čistoty metodou FTIR a stanovení celkového dusíku metodou Hartree-

Lowryho. 
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2.15.2 Stanovení vlivu různého srážecího pH na čistotu izolátu kyseliny ferulové 

Pro toto stanovení bylo připraveno větší množství hydrolyzátu podle postupu (). Tento hydrolyzát byl 

následně rozdělen pro jednotlivé hodnoty pH. Pro srážení byly vybrány hodnoty pH v rozmezí 4-4,5-

5-5,5-6-6,5-7. Jako referenční stanovení byl použit hydrolyzát, který byl rovnou upraven na srážecí 

hodnotu pH 3. Po úpravě na hodnotu srážecího pH byl roztok ponechán po dobu 10 minut srážet poté 

byly roztoky převedeny do centrifugačních baněk a byla provedena centrifugace při 9 000rpm, po 

dobu 10minut při 25°C. byl oddělen vzniklý supernatant od sedimentu. U Supernatantu byla následně 

znovu upravena hodnota pH. Tentokrát byla u všech roztoků stejné a to sorpční hodnota pH 3. Po 

úpravě na konečnou hodnotu pH byl vzniklý roztok opět podroben centrifugaci, která proběhla 

s nastavením 9 000rpm, po dobu 10 minut při 25 °C. Po této centrifugaci byl opět supernatant oddělen 

od sedimentu. Malá část supernatantu byla použita pro stanovení počáteční koncentrace kyseliny 

ferulové metodou HPLC. V supernatantu byla provedena sorpce podle postupu popsaného v () pro tuto 

sorpci byl použit amberlite XAD-16. Po provedení úpravy sorpbentu podle potupu () byla provedena 

desorpce podle postupu () při které byl desorpčním roztokem použit 96% roztok ethanolu. U 

získaných desorpčních roztocích byl stanoven obsah kyseliny ferulové methodou HPLC a provedeno 

stanovení proteinů () metodou. Na Obrázek 17 je znázorněno schéma postupu při tomto stanovení. 

Hydrolyzát

Úprava pH

[pH 3]Úprava pH

Sorpce

Centrifugace[9000rpm; 10min; 25°C]

[pH 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7]

Centrifugace[9000rpm; 10min; 25°C]

 

Obrázek 17 schéma úpravy hydrolyzátu před sorpcí pro stanovení vlivu srýžecího pH 
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2.15.3 Stanovení vlivu sorpčního pH na čistotu izolátu kyseliny ferulové 

Pro stanovení vlivu sorpční pH byl hydrolyzát získaný hydrolýzou nativních pšeničných otrub podle 

postupu (). Hydrolyzát byl podroben centrifugaci při nastavení 9 000rpm při teplotě 25 °C a po dobu 

10 minut. Následně byl upraven přídavkem 3M HCl na požadované hodnoty pH. Upravované pH bylo 

zvoleno pH 3 jakožto referenční a testované bylo zvoleno pH 4,5 jakožto pH při kterém jsou přítomné 

proteiny v izoelektrickém bodě. Upravené hydrolyzáty byly centrifugovány při nastavení 9 000rpm při 

teplotě 25 °C a po dobu 10 minut. Získaný supernatant byl oddělen a část byla použita na stanovení 

kyseliny ferulové metodou HPLC. Po přídavku sorbentu so supernatantu bylo zkontrolováno 

požadované pH. V případě nutnosti byla jeho hodnota upraveny. Sorpce probíhala při laboratorní 

teplotě za stálého míchání a třepačkách s nastavenými 150 rpm. Po dokončení sorpce byl sorbent 

oddělen od roztoku. V toto roztoku (posorbátu) bylo methodou HPLC stanove zbytková koncentrace 

kyseliny ferulové. Sorbent byl promyt čtyř násobným objeme vody než bylo sorbovaného množství 

upraveného hydrolyzátu, jejíž pH bylo upraveno na hodnotu 3 a 4,5. Promytý desorbent byl podroben 

desorpci. Desorpčním roztokem byl roztok ethanolu. Roztok byl přidán k adsorbentu v objemu 10 ml. 

Desorpce proběhla za stálého míchání při nastavených otáčkách 150 rpm při laboratorní teplotě po 

dobu 1 hodiny. U získaného desorbátu bylo stanoven obsah kyseliny ferulové a obsah proteinů.  

2.15.4 Stanovení vlivu srážedla na čistotu izolátu kyseliny ferulové 

Pro stanovení vlivu přídavku srážedla na čistotu z hlediska odstranění přítomných proteinů byly 

použity dvě metody srážení. Prvním srážedlem byla navážka taninu. V druhém případě se jednalo o 

přídavek roztoky kyseliny trichloroctové. Pro oba případy byl použit hydrolyzát nativních otruby 

získaný postupem (2.6.1) tento hydrolyzát byl upraven centrifugací (9 000rpm, 25 °C ;10 min). U 

malé části získaný hydrolyzáty supernatant byla provedena analýza metodou HPLC na přítomnou 

kyseliny ferulové. Zbylý hydrolyzát byl zpracován v postupech níže charakteristický pro každý postup 

srážení. 

2.15.4.1 Tanin 

Hydrolyzát získaný podle hydrolýzy 2.6.1. Hydrolyzát byl upraven centrifugací s nastavenými 

9 000rpm při teplotě 25 °C a po dobu 10 minut. hydrolyzátový supernatant byl oddělen od sedimentu a 

bylo mu upraveno pH na hodnotu 5. Upravený roztok byl opětovně podroben centrifugaci (9 000rpm, 

25°C ;10min) Do získaného odděleného supernatantu byla přidána navážka taninu (koncentrace taninu 

v hydrolyzátu byla0,5 g.l
-1

). Roztok byl ponechán srážet po dobu 30 minut. po uplynutí doby srážení 

byl roztok převeden do centrifugačních nádob a byla provedena centrifugace (9 000rpm, 25 °C 

;10min). po centrifugaci byl supernatant upraven na sorpční pH 3 a byla provedena sorpce podle 

postupu 2.7.1 a následná desorpce roztokem 96% ethanolu podle postupu 2.7. U získaného 

desorpčního roztoku byla provedena analýza fenolických kyselin metodou HPLC a stanovení proteinů 

podle  
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Hydrolyzát

Centrifugace

Úprava pH

Centrifugace

Sorpce

Srážení

Úprava pH

Centrifugace
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[pH 3]

 

Obrázek 18 schéma úpravy hyrolyzátu při srážení taninem 

2.15.4.2 Kyselina trichloroctová 

Byl připraven 100% roztok kyseliny trichloroctové navážením odpovídající navážky této kyseliny. 

V případě srážení bílkovin byl hydrolyzát získaný dle postupu 2.6.1. Upraven centrifugací (9 000rpm, 

25 °C; 10 min). U získaného supernatantu byla malá část oddělena na stanovené kyseliny ferulové 

metodou HPLC. Ke zbytku hydrolyzátu bylo přidáno 15ml 100% roztoku kyseliny trichloroctové. 

Roztok byl ponechán srážet po dobu 30 minut. Po uplynutí doby srážení byl roztok centrifugován 

(9 000rpm, 25 °C; 10 min) následně bylo pH upraveno na hodnotu sorpčního pH 3. Dále bylo 

s roztokem postupováno podle postu sorpce 2.7 se sorbentem XAD-16. Po sorpci byla provedena 

desorpce roztokem 96% ethanolu. U získaného desorbátu byla provedena analýza přítomné kyseliny 

ferulové metodou HPLC a přítomnost proteinu metodou  

Hydrolyzát

Centrifugace

Úprava pH

Sorpce

Srážení

Centrifugace

Centrifugace

[pH 3]

 

Obrázek 19 schéma úpravy hydrolyzátu při srážení s kyselinou trichloroctovou před procesem sorpce 

2.15.5 Ultrafiltrace 

Vzorek ethanolového eluátu byl podroben ultrafiltraci. Byly použity ultrafiltrační frity s velikostí pórů 

3; 10 30 KDa. Objem eluátu byl nalit do frity a byla provedena centrifugace při nastavení 4 000×g po 

dobu 20 minut. Ve filtrátu byla stanoven přítomnost proteinů Hartree-Lowryho metodou podle 2.14. 
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2.16 Statistické zpracování výsledků 

Naměřené hodnoty byly zpracované programem Microsoft Excel a následně byly statisticky 

vyhodnoceny v programu statistika. Byly provedeny základná statistické parametry pro zjištění 

linearity a homogenity dat. Podle jejich výsledků bylo následně rozhodnuto pro použití 

parametrických nebo neparametických testů. Na základě získaných hodnot p bylo po porovnání se 

zvolenou hladinou α (α=0,05) rozhodnuto zda platí původní hypotéza H0 nebo alternativní hypotéza 

H1. 
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3 VÝSLEDKY A DISKUZE 

V této kapitole jsou uvedeny získané výsledky a je provedena jejich diskuze. Jsou komentovány 

rozdíly jednotlivých výtěžků v rámci rozdílnosti jednotlivých vzorků s porovnání s dostupnou 

literaturou. 

3.1 Charakteristika hydrolyzátu z pšeničných otrub 

Hydrolyzát z nativních pšeničných otrub byl získán podle postupu uvedený v kapitole 2.6.1. Získaný 

hydrolyzát byl viskózní suspenzí. Hodnota pH hydrolyzátu byla 13. Okyselením docházelo 

v hydrolyzátu ke snížení viskozity a zároveň docházelo ke změně barvy. Barva přecházela z hnědé 

v alkalickém prostředí přes oranžovou kolem neutrálního a žlutou v kyselé prostředí. Také při snížení 

hodnoty pH došlo k vysrážení dalších látek. V hydrolyzátu byly stanoveny koncentrace kyseliny 

ferulové, příbuzných fenolických látek a celkových proteinů. Tyto data jsou prezentovány v tabulce 

10. Níže jsou diskutovány a popsány jednotlivé skupiny. 

Tabulka 10 stanovované hodnoty v hydrolyzátu pšeničných otrub 

Kyselina feruová        [mg.l
-1

] 66,71 ± 8,83 

Kyselina p-kumarová [mg.l
-1

] 2,22 ± 0,68 

Kyselina sinapová      [mg.l
-1

] 6,96 ± 6,03 
Proteiny                      [g.l

-1
] 10,4 ± 0,87 

3.1.1 Obsah kyseliny ferulové a ostatních fenolických kyselin v hydrolyzátu 

z pšeničných otrub 

Obsah vybraných fenolických kyselin stanovených v připraveném hydrolyzátu popisuje tabulka 10. 

Její koncentrace v hydrolyzátu nativních otrub se pohybovala v rozmezí 66,71 ± 8,83 mg.l
-1

 

(2,00 ± 0,27 mg.g
-1

). 

Dalšími fenolickými kyselinami, které byly v získaných hydrolyzátechbyly kyseliny Sinapová a p-

Kumarová. Pro případ kyseliny p-kumarové se její koncentrace pohybuje v rozmezí 2,22 ± 0,68 mg.l
-1

 

(66,66 ± 20,46 μg.g
-1

) a v rámcikyseliny sinapové 6,96 ± 6,03 mg.l
-1

 ( 208,66 ± 180,76 μg.g
-1

). 

Z těchto výsledků je patrné, že kyselina ferulová byla dominantní fenolickou kyselinou v hydrolyzátu. 

Množství fenolických kyselin v hydrolyzátu je závislý na typu rostlinného materiálu. Klíčovým 

faktorem ovlivňující syntézu fenolických kyselin v rostlinných je také způsob jakým byla tato rostlina 

pěstovaná - to zahrnuje podmínky během jejího růstu lokace, koncentrace živin v půdě, množství 

srážek, teplota, vystavení přímému slunci ale také podmínky zahrnující její sklizeň, skladování a 

zpracování [5;6;17;67]. 
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3.1.2 Obsah proteinů v hydrolyzátu z pšeničných otrub 

Jak bude více rozvedeno v kapitole 3.1.2 proteiny představovaly klíčový kontaminant získaného 

izolátu kyseliny ferulové. koncentraci proteinů popisuje tabulka 10 Obsah proteinů v nativních 

otrubách se pohybuje kolem hodnoty 155 mg.g
-1

 [67]. Při hydrolýze lze očekávat, že nemalá část 

těchto proteinů přejde do hydrolyzátu. Jak bylo zmíněno jejich přítomnost ovlivnila průběh adsorpce. 

V hydrolyzátu byl za použití Hartree-Lowryho metody stanovena koncentrace proteinů na hodnotě 

10,36 ± 0,87 g.l
-1

( 310,92 ± 26,23 mg.g
-1

).  

3.2 Izolace kyseliny ferulové z hydrolyzátu pomocí adsorpce 

Zásadním problémem využitelnosti otrub pro produkci kyseliny ferulové je její izolace z alkalického 

hydrolyzátu. Možných způsobů její izolace existuje celá řada. Mezi možné způsoby patří izolace za 

použití extrakce kapalina/kapalina. Dále možným způsobem je její odstranění přítomných látek 

vysrážením s následujícím přečištěním kyseliny ferulové s využívající rozdílné rozpustnosti 

v rozpouštědlech. Nejpoužívanější izolační metodou používanou v průmyslu je selektivní adsorpce 

[22; 23]. 

Vývoj adsorpčního postupu pro izolaci kyseliny ferulové byl nejprve zahájen v modelovém systému. 

Poznatky byly poté aplikovány při testování v hydrolyzátu.  

3.2.1 Adsorpce a desorpce kyseliny ferulové v modelovém systému 

Modelová adsorpce a desorpce sloužila k prvotnímu ověření účinnosti adsorbentu v rámci adsorpce 

kyseliny ferulové za specifických podmínek. Byly testovány komerčně dostupné adsorbenty a 

experimentální podmínky, jako je poměr adsorbentu a roztoku, pH, teplota a čas adsorpce vycházely z 

literární rešerše podrobné informace jsou uvedeny v kapitole 2.4. [66]. 

Konkrétní postupy adsorpce jsou uvedeny v kapitole 2.7. Výstupem experimentů byl parametr 

% úbytku kyseliny ferulové z modelového roztoku, který představoval účinnost adsorpce. Výsledky 

jsou prezentovány v tabulkách 11-13 (včetně výsledků Tukeyho testu) a obrázkách 20-22.  

Tabulka 11 Efektivita adsorpce ferulové při modelové adsorpci. 

Adsorbent Adsorpce kyseliny ferulové [%] 

Aktivní uhlí  75,80 ± 3,95 
D
 

A21 92,09 ± 0,76 
B
 

XAD-16 88,23 ± 1,01 
C
 

IRA-900Cl 98,98 ± 0,34 
A
 

IRA-96 89,26 ± 0,82 
C
 

*(A; B; C; D rozřazení dle Tukeyho testu) 
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Obrázek 20 Adsorpce kyseliny ferulové na jednotlivých adsorbentech  

V rámci adsorpční účinnosti byly mezi adsorbenty statisticky významné rozdíly (P= 0,0002). Je 

patrné, že nejvyšší adsorpční účinnost vykazoval adsorbent IRA-900 Cl, dále pak A21. XAD-16 a 

IRA-96 byly z hlediska adsorpční efektivity velmi podobné. Nejnižší adsorpční účinnost byla 

zaznamenána u aktivního uhlí. Adsorpční účinnost je významným parametrem pro celý proces izolace 

kyseliny ferulové, nicméně to, jakým způsobem a v jaké míře lze kyselinu ferulovou desorbovat je 

neméně zásadní. Desorpční podmínky byly nastaveny pro jednotlivé adsorbenty specificky dle jejich 

podstaty. Tyto podmínky byly zvoleny na základě rešerše a jsou definovány v kapitole 2.4. Naměřená 

adsorpce kyseliny ferulové jsou prezentovány v tabulce 11-13 a obrázku 20-22. 

Tabulka 12 data modelové adsorpce kyseliny ferulové z adsorbentů 

Adsorbent Desorpce [%] Desorpční roztok 

AU 22,65 ± 2,36 0,5% NaOH 

A21 51,03 ± 4,64 0,5% NaOH 

XAD-16 52,09 ± 0,72 0,5% NaOH 

IRA-96 8,17 ± 0,13 96% Ethanol 

IRA-96 48,74 ± 1,33 0,5% NaOH 

IRA-96 59,07 ± 1,33 3% NaOH 

Tabulka 13 data modelové adsorpce kyseliny ferulové z adsorbentu IRA-900Cl 

Adsorbent Desorpce [%] Desorpční roztok 

IRA-900Cl 1,99 ± 0,16 0,5 M HCl 

IRA-900Cl 2,27 ± 0,03 0,25 M HCl 

IRA-900Cl 2,27 ± 0,13 0,1 M HCl 

IRA-900Cl 1,16 ± 0,43 0,001 M HNO3 

IRA-900Cl 1,57 ± 0,29 96% Ethanol 

IRA-900Cl 0,23 ± 0,01 0,5% NaOH 

IRA-900Cl 1,14 ± 0,04 3% NaOH 

AU A21 XAD-16 IRA-900Cl IRA-96

65

70

75

80

85

90

95

100

105

%



50 

Při použití aktivního byl úbytek kyseliny ferulové z modelového roztoku 75,80 ± 3,95 %. Ve srovnání 

s ostatními testovanými adsorbenty byla adsorpční účinnost nejnižší. Při použití 0,5% NaOH bylo 

desorbováno 22,65 ± 2,36 % z navázané kyseliny ferulové. Tento roztok byl vybrán na základě 

literární rešerše [22], kde se také zabývali izolací kyseliny ferulové za požití aktivní uhlí. Při jejich 

experimentech desorbovali při použití 0,5% NaOH 79,6 ± 3,4 %. Při srovnání těchto hodnot je patrné, 

že při našem stanovení bylo získáno o více jak polovinou menší množství. Tato nízká výtěžnost 

kyseliny ferulové je nejspíše způsobena tím, že kyselina ferulová je navázána na aktivní uhlí 

prostřednictvím komplexu π-elektron donorakceptorového typu s aromatickým jádrem na kyslíkaté 

funkčí skupiny na aktivním uhlí [27; 28]. Ke snížení výtěžku došlo pravděpodobně z důvodu, že část 

navázané kyseliny ferulové byla vymyta při procesu promývání. Při tomto procesu se používal 

čtyřnásobný objem promývacího roztoku o stejné hodnotě pH která byly použita pro adsorpci (pH3).  

Při použití Amberlyst A-21 byl z modelového roztoku kyseliny ferulové úbytek 92,09 ± 0,76 %. Při 

srovnání tohoto úbytku s ostatními adsorbenty byl zařazen do skupiny s druhým nejvyšším úbytkem 

této kyseliny. Při adsorpci na Amberlyst A-21 se uplatňují vodíkové vazby, van der Waalsovy 

interakce a π-π interakce mezi aromatickým kruhem kyseliny ferulové a fenylovým kruhem na matrici 

[36]. Při použití desorpčního roztoku 0,5% NaOH se z navázané kyseliny ferulové dostalo odstranění 

51,03 ± 4,64 %. 

Při použití adsorbent Amberlit xad-16 bylo z modelového roztoku naadsorbováno 88,23 ± 1,01 %. 

Kyseliny ferulové Při srovnání s ostatními adsorbenty byl zaznamenán čtvrtý nejvyšší úbytek 

z výchozího množství kyseliny. Efektivita byla zároveň podobná s adsorbentem IRA-96. Kyselina 

ferulová se na tento adsorbent váže třemi mechanismy a to interakcí vodíkových vazeb, interakcemi π- 

π a hydrofilními interakcemi [68]. Pro tento adsorbent byl též zvolen desorpční roztok 0,5% NaOH 

která uvolnil 52,09 ± 0,72 % z navázané kyseliny ferulové. 

S úbytkem 98,98 ± 0,34% odstranil IRA-900Cl největší množství kyseliny ferulové z vodného 

roztoku. Lze tedy říci že pro odstranění kyselinu ferulovou je tento adsorbent nejvhodnější. Možnými 

způsoby, kterým se může kyseliny ferulová navázat na Amberlit ira-900Cl jsou interakce vodíkových 

vazeb, terciální amoné skupiny s hydroxylovými vazbami kyseliny ferulové, dále také interakcemi π- 

π a van der walsovými interakcemi [44]. Pro desorpci byla použita řada roztoků pro uvolnění navázané 

kyseliny ferulové. jejich prezentace je v tabulce 13 a na obrázku 21 [43].Z těchto roztoků se vybíral 

ten nejlepší pro uvolnění kyseliny ferulové. Nejvyšší uvolnění bylo získáno při použití 0,1M HCl 

(2,27 ± 0,13%) a 0,25M HCl (2,27 ± 0,03%). Ani jeden z desorpčních roztoků (tabulka 13) se během 

experimentů neprokázal jako účinný pro desorpci kyseliny ferulové. 
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Obrázek 21 Desorpce adsorbentu IRA-900. 

Třetí nejvyšší úbytek 89,26 ± 0,82 % byl zaznamenán při použití Adsorbentu Amberlit IRA-96. Tento 

úbytek byl podobný úbytku získanému pomocí XAD-16. Pro desorpční proces byla použita řada 

roztoků jejich použití popisuje tabulka 12 a obrázek 22. Na adsorbentu dochází k vazbám základě 

vodíkových vazebných akceptorů, fenolické lze vázat díky vysokému povrch umožňující π- π 

interakce [46]. Nejvyšší zisk kyseliny ferulové po provedení desorpce byl získáno 59,07 ± 1,33 % 

roztokem 3% NaOH. Tato koncentrace hydroxidu sodného kontaminuje eluát. Proto byl vybrán 

roztok, kterým byl získán druhý nejvyšší zisk. Tímto roztokem byl 0,5% NaOH který uvolnil 

48,74 ± 1,33 %. 
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Obrázek 22 Desorpce IRA-96 

3.2.2 Adsorpce a desorpce kyseliny ferulové z hydrolyzátu pšeničných otrub  

Cílem této série experimentů bylo ověřit adsorpční a desorpční charakteristiky adsorbentů aktivní uhlí, 

A-21, XAD 16, IRA 900Cl a IRA 96 při izolaci kyseliny ferulové z hydrolyzátu pšeničných otrub. 

Podrobný popis experimentu je prezentován v kapitole 2.8. Výsledky těchto experimentů byly stejně 

jako v případě modelového stanovení parametr % úbytku kyseliny ferulové z hydrolyzátu a 

koncentrace kyseliny ferulové v eluátu po desorpci. Tyto hodnoty jsou prezentovány v tabulce 14 

(včetně Tukeyho testu) a graficky na obrázkách 23 a 24. 

Tabulka 14 získané hodnoty data při procesu volby adsorbentu 

Adsorbent Adsorpce kyseliny ferulové [%] c kyseliny ferulové v eluátu [mg.l
-1

] 

Aktivní uhlí  46,65 ± 9,10 
B
     2,53 ±   1,16 

D
 

A21 27,63 ± 10,51 
B
 105,73 ± 11,87 

C
 

XAD-16 32,19 ± 15,43 
B
 241,55 ± 10,42 

A
 

IRA-900Cl 79,16 ± 0,66 
A
     5,90 ±   0,68 

D
 

IRA-96 29,08 ± 3,11 
B
 189,16 ±   6,49 

B
 

*(A,B,C,D – Rozřazovací skupiny dle Tukeyho testu) 
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Obrázek 23 adsorpce kyseliny ferulové z hydrolyzátu pšeničných otrub pro různé adsorbenty 
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Obrázek 24 Koncentrace kyseliny ferulové v eluátu po desorpci 
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Efektivita adsorpce kyseliny ferulové z hydrolyzátu byla podstatně nižší než v případě modelového 

roztoku. Koncentrace kyseliny ferulové v roztoku hydrolyzátu činila 66,11 ± 10,77 mg.l
-1

.Z hlediska 

účinnosti adsorpce byl mezi adsorbenty statistický rozdíl (p=0,0005). Nejefektivnějším materiálem pro 

adsorpci kyseliny ferulové z hydrolyzátu byl opět IRA-900Cl, nejnižší účinnost byla naopak 

zaznamenána u adsorbentu A21. Po oddělení adsorbentů z roztoku hydrolyzátu přes síto byly 

adsorbenty promyty. Na obrázku 25 je zobrazen postup izolace a promytí adsorbentu. Podrobný 

postup této úpravy adsorbentu je popsán v kapitole 2.7. 

 

Obrázek 25 zachycený adsorbent na sítu 

U získaných promytých adsorbentů byla navázaná kyselina ferulová desorbována do desorpčních 

roztoků. Získané eluáty byl analyzován na HPLC. Nejvyšší výtěžek kyseliny ferulové byl zaznamenán 

v eluátu ze sorbentu XAD-16 (241,55 ± 10,42 mg/l
-1

) při přepočtu této koncentrace na výtěžnost 

z jednoho kilogramu otrub se tak jedná o 0,48 ± 0,02 g kyseliny ferulové. 

Technologicky zajímavých výtěžků po desorpci bylo dosaženo i při použití adsorbentů IRA-96 a A21. 

Z aktivního uhlí a adsorbentu IRA-900Cl nebylo možné desorbovat za použití zvoleného desorpčního 

roztoku téměř žádnou kyselinu ferulovou.  

Z hlediska celkové výtěžnosti byl pro další vývoj technologie izolace kyseliny ferulové z otrub zvolen 

adsorbent XAD-16. 

3.3 Optimalizace podmínek izolace kyseliny ferulové za použití XAD-16 

V rámci vývoje technologie izolace kyseliny ferulové byla provedena řada optimalizačních 

experimentů, které byly zacíleny na maximalizaci výtěžnosti. 

3.3.1 Vliv úpravy hydrolyzátu na účinnost adsorpce kyseliny ferulové 

Při této optimalizaci byl testován jaký má vliv změna postupu úpravy získaného hydrolyzátu po 

alkalické hydroláze na sorpční hydrolyzát na výslednou izolaci kyseliny ferulové. Hlavním cílem bylo 

najít postup, který bude mít pozitivní vliv na průběh sorpce a celkově na získání vyššího výtěžku 

kyseliny ferulové. Byly testovány dva postupy úpravy vzniklého hydrolyzátu nativních otrub. Hlavním 

rozdílem těchto postupů bylo pořadí úpravy pH a centrifugace. Podrobný popis postupu A je uveden 

v kapitole 2.6.2 a postup B je podrobně popsán v kapitole 2.9.1.1. 
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Při postupu označeném A byl vzniklý hydrolyzát podroben prve úpravě pH a následně poté byla 

vzniklý hydrolyzát podroben centrifugaci. Při tomto postupu docházelo k tvorbě shluků, které bylo 

obtížné rozsuspendovat., Díky tomu bylo velmi obtížné přesně upravovat pH. Také byla možnost, že 

by se díky těmto shluků mohla odstranit část kyseliny ferulové. Při druhém, technologicky složitějším 

postupu s označením B byl hydrolyzát napřed podroben centrifugaci a až poté bylo u něho upraveno 

pH. Po této úpravě pH následovala opětovná centrifugace. Na obrázku 26 jsou oba postupy 

znázorněny. 

Hydrolyzát

Úprava pH

Úprava pH

Centrifugace

CentrifugaceCentrifugace

Adsorpce

A
B

 

Obrázek 26 porovnání průběhu obou postupů 

Bylo zkoumáno, jaký vliv má předúprava hydrolyzátu na adsorpční parametry a na celkovou finální 

koncentraci kyseliny ferulové v eluátu.  

Pro případ úbytku kyseliny ferulové nebyl mezi oběma způsoby úpravy shledán rozdíl (p=0,2196). 

Tyto hodnoty jsou popsány v tabulce 15 a na obrázku 27. Pro postup A byl úbytek kyseliny ferulové 

29,61 ± 10,65 % a pro případ postupu B byl úbytek vyšší (38,17 ± 8,35 %). Tento výsledek udává, že 

úpravy hydrolyzátu nemá na průběh adsorpce vliv. 

Koncentrace kyseliny ferulové v eluátech je uvedena v tabulce 16 a na obrázku 28. Postup A vedl ke 

koncentraci kyseliny ferulové 235,18 ± 41,95 mg.l
-1

. Pro případ postupu B byla koncentrace kyseliny 

ferulové vyšší 296,50 ± 17,22 mg.l
-1

. Při jejich vzájemném porovnání není mezi nimi rozdíl 

(p=0,07919). I přes vzájemnou podobnost lze říci, že nějaký vliv mohl nastat. Během samotné úprav 

hydrolyzátu během postupu A docházelo k tvorbě žmolků a samotný postup úpravy hodnoty pH byl 

obtížný pro použité ruční míchání. Při tomto postupu úpravy mohlo tak dojít k nedokonalému procesu 

neutralizace a tím se nemusely vysrážet všechny látky. Tyty látky, jak bude uvedeno v kapitole 3.4, 

tvořily proteiny. Díky tomuto nedokonalému odstranění došlo pravděpodobně k jejich navázání místo 

kyseliny ferulové. 

Z důvodu že při použití postupu úpravy B byl při práci s malými objemy při laboratorní přípravě 

jednoduší z hlediska úpravy pH s použitím ručního míchání a zároveň byl v roztoku eluátu stanoven 

vyšší koncentrace kyseliny ferulové. Pro přípravu ve velkých objemech při převedení do průmyslové 

praxe nedává smysl provést dvojí centrifugaci. A to z jednoduchého principu kdy je při této praxi 

použita motorová míchadla. Těmto míchadlům lze podle potřeby nastavit otáčky a díky tomu jsou 

značně lepší než ruční míchání. 
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Tabulka 15 naměřená data běbem adsorpce 

Úprava Hydrolyzát [mg.l
-1

] Po adsorpci [mg.l
-1

] Odstranění [%] 

A 69,43 ± 5,63 47,77 ± 11,54 29,61 ± 10,65 

B 66,78 ± 5,43 38,35 ± 3,75 39,17 ± 8,35 

*A postu úpravy pH hydrolyzátu před centrifugací; B postup úpravy pH po centrifugaci. 

Tabulka 16 kyslina ferulová v roztoku izolátu 

Úprava Kyselina ferulová [mg.l
-1

] Desorpční roztok 

A 235,18 ± 41,95 0,5% NaOH 

B 296,50 ± 17,22 0,5% NaOH 

*A postu úpravy pH hydrolyzátu před centrifugací; B postup úpravy pH po centrifugaci. 
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Obrázek 27 adsorpce kyseliny ferulové pro různé postupy úpravy hydrolyzátu 
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Obrázek 28 koncentrace kyseliny ferulové v eluátu pro různé postupy úpravy hydrolyzátu 

3.3.2 Optimalizace desorpce kyseliny ferulové při použití XAD-16 

Jedná se o nejdůležitější optimalizaci pro zvolený adsorbent. Pro desorpci navázaných složek lze 

použít řadu látek. Při volbě vhodného elučního roztoku je nutné brát v hlavní roli jeho desorpční 

schopnost, kdy je žádoucí při desorpci získat, co největší koncentraci navázané látky v tomto případě 

se jednalo o získání kyseliny ferulové. Dále je specifičnost tohoto rozpouštědla kdy lze z navázané 

směsi látek získat při použití vhodného rozpouštědla pouze určité látky. Je nutné mýt v úvahu 

pořizovací náklady na rozpouštědlo. Následně je také důležité brát v potaz jeho fyzikální vlastnosti 

v závislosti na následném odstranění tohoto rozpouštědla. Důležitou roli hraje následná toxicita tohoto 

rozpouštědla a následná schopnost jeho kompletního odstranění čímž je ovlivňovaná výsledná čistota 

získané látky, kterou při řešení této diplomové práce byla kyseliny ferulové. Jako eluční činidla byly 

pro případ xad-16 použity roztoky 0,5% NaOH a 96% Ethanolu na základě literární rešerše [29; 31; 

32; 34; 35]. 

Tyto experimenty byly provedeny v reálném prostředí hydrolyzátu a jejich získané hodnoty jsou 

prezentovány v tabulce 17;18 a na obrázkách 29,30 podrobný popis postupu uveden v kapitole 2.9.2. 

Při tomto stanovení byly hlavní a jediný rozhodující faktor koncentrace kyseliny ferulové získaná při 

desorpci. Z důvodu, že obě stanovení probíhaly v reálném prostředí byla důležitá koncentrace kyseliny 

ferulové v roztoku hydrolyzátu pro zajištění stejného průběhu adsorpce. Tato podmínka byla při tomto 

stanovení zajištěna (p=0,588674). Druhým důležitým kritériem při tomto stanovení bylo zajištění 

stejného průběhu adsorpce. Pro to byl stanoven procentuálního úbytku kyseliny ferulové. 

požadovaným předpokladem byl opět, aby obě hodnoty byly stejné. Toto kritérium bylo opět dodrženo 

(p=0,151616). 
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Efektivita adsorpce byla stanovena na základě koncentrace kyseliny ferulové v eluátech. Jednalo se o 

hlavní rozhodující faktor tohoto stanovení. V rámci tohoto porovnání nejsou mezi oběma použitými 

elučními činidly statistické rozdíly (p=0,144836.). 

Jak bylo uvedeno mezi použitými elučními roztoky nebyl statistický rozdíl. Díky tomuto volba 

vhodného roztoku nezávisí na desorpční účinnosti ale na požadavcích výsledného produktu. Při této 

práci byl požadavek na získání produktu s co nejvyšší čistotou. Proto byl zvoleným roztokem pro eluci 

navázané kyseliny ferulové 96% ethanol. V tomto roztoku také byla stanovena nejvyšší koncentrace 

kyseliny ferulové 408,97 ± 76,81 mg.l
-1

. 

Stanoveny byly i další vybrané fenolické kyseliny. Tyto hodnoty jsou prezentovány v tabulce 17. Je 

parné že při použití elučního roztoku byla jejich koncentrace téže vyšší než pro případ použití 

0,5% NaOH. Mezi těmito koncentracemi těchto kyselin téže nejsou statistické rozdíly (p-Kumarová 

p=0,1354, Sinapová p=0,0720). I pro případ těchto kyselin je patrné zvýšení koncentrace při použití 

96% ethanolu. Díky tomuto lze říci, že toto rozpouštědlo je pro odstranění fenolických kyseliny 

vhodnější. 

Tabulka 17 koncentrace kyseliny ferulové během procesu adsorpce 

Desorpční roztok Před adsorpcí [mg.l
-1

] Po adsorpci [mg.l
-1

] Úbytek [%] 

0,5% NaOH 68,13 ± 4,89 28,72 ± 1,81 57,64 ± 4,83 

96% EtOH 62,32 ± 2,27 30,22 ± 3,22 51,60 ± 3,41 

Tabulka 18 stanovené fenolické kyseliny 

Desorpční roztok p-Kumarová [mg.l
-1

] Ferulová [mg.l
-1

] Sinapová [mg.l
-1

] 

0,5% NaOH 10,96 ± 0,38 326,66 ± 17,77 27,55 ± 0,77 

96% EtOH 15,9 ± 4,65 408,97 ± 76,81 32,56 ± 3,55 
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Obrázek 29 koncentrace kyseliny ferulové v eluátech podle různého desorpčního roztoku 
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Obrázek 30 adsorpce kyseliny ferulové při optimalizace desorpce 

3.4 Charakterizace získaného izolátu kyseliny ferulové 

Roztoky získány při izolaci 96% ethanolem byly analyzovány cíleně na obsah kyseliny ferulové, ale i 

na přítomnost jiných, v otrubách běžných fenolických kyselin. Čistota izolátu kyseliny ferulové také 

byla posuzována na základě srovnání FTIR spekter čisté kyseliny ferulové se spektry izolátu. 

Koncentrace fenolických kyselin jsou prezentovány tabulkou 19 a obrázkem 31. Na obrázku 32 je 

znázorněn chromatogram získaný metodou HPLC. 

Hlavním cílem této práce bylo získání izolátu kyseliny ferulové o co nejvyšší čistotě. Průměrná 

koncentrace kyseliny ferulové v izolátu byla 346,17 ± 16,17 mg.l
-1

. Ostatní vybrané fenolické 

kyseliny, které byly v tomto roztoku stanoveny, byly kyseliny p- Kumarová 11,71 ± 1,67 mg.l
-1

 a 

kyselina Sinapová 25,54 ± 8,02 mg.l
-1

. Tato kyseliny představují kontaminaci a snižují čistotu. Při 

vypočítání procentuálního zastoupení těchto kyseliny je patrné že kyseliny ferulová tvoří 

90,89 ± 1,49 % z těchto fenolických kyselin. Pro zvýšení čistoty se nabízí možnost použití 

chromatografické separace fenolických kyseliny. Kydy se oddělí fenolické kyseliny na základě 

stejného principu jako při jejich stanovení metodou HPLC, ale v preparačním měřítku. 

Tabulka 19 naměřené koncentrace fenolických kyselin v izolátu pšeničných otrub. 

Kyselina  p-Kumarová Ferulová Sinapová 

Koncentrace [mg.l
-1

] 11,71 ± 1,67 346,62 ± 16,17 25,54 ± 8,02 

Zastoupení [%]   3,06 ± 0,23   90,89 ± 1,49   6,05 ± 1,30 
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Obrázek 31 boxové grafy stanovených fenolických kyselin v  izolátu. 

 

Obrázek 32 chromatogram izolátu kyseliny ferulové. 

Eluát byl dále analyzován metodou infračervené spektrometrie s Fourierovou transformací. Cílem této 

analýzy bylo získat podrobný přehled o skutečné čistotě. Tento přehled o čistotě byl docílen porovnání 

získaných spekter izolované kyseliny ferulové se spektrem standardu kyseliny ferulové tato spektra 

jsou vyobrazena na obrázku 32 a 33. Jak je patrné při porovnání standardu kyseliny ferulové a 

získaného izolátu jsou zřejmé odlišnosti. Na základě těchto odlišností byla hledána potenciální 

kontaminace. Jednou z testovaných látek byl protein, který byl izolován z pšeničných otrub. Protein, 

který byl použit pro toto porovnání, byl izolován též z pšeničných otrub a byl poskytnut při řešení 

diplomové, které se jeho izolací z pšeničných otrub zabývala [65]. 
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Při porovnání tohoto spektra standardu proteinu se získaným spektrem izolovaného roztoku je patrná 

podobnost. Díky tomuto lze říci, že hlavním kontaminantem přítomný v získaném roztoku izolátu 

kyseliny ferulové jsou právě proteiny. 

Orientační míra kontaminace byla definována porovnáním normalizovaných spekter a z nich 

vyplývajících dvou charakteristických vlnočtů. Pro kyselinu ferulovou to byl 1270 cm
-1
 (C=C vazby 

v aromatických strukturách) a pro protein 1648 cm
-1

 (charakteristický vlnočet pro aminy) toto popisuje 

obrázek 34 [69]. Poměr absorbance udává orientační zastoupení těchto látek Tato hodnota nabývá 

hodnot od 0 do 1. Pro případ tohoto izolátu byla hodnota vypočtena na 0,35 ± 0,01. Jak je patrné toto 

číslo je nízké – z toho vyplývá, že majoritní složkou přítomnou v tomto izolátu jsou právě proteiny.  

 

Obrázek 33 spektrogramy získané při stanovení metodou FTIR 

 

Obrázek 34 detail získaných infračervených spekter 
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Po identifikaci této potenciální kontaminace proteiny bylo provedeno stanovení proteinů v izolátu 

kyseliny ferulové metodou dle Hartree-Lowryho. Její postup je popsán v kapitole 2.14.  Koncentrace 

proteinů v izolátu byla 5,20 ± 0,11 g.l
-1

 což představuje podstatné znečištění produktu. V rámci dalšího 

výzkumu a vývoje technologie bylo nezbytné se zaměřit na další purifikaci.  

3.5 Vývoj purifikačního postupu pro zvýšení čistoty izolátu kyseliny ferulový 

V této části diplomové práce jsou prezentovány výsledky experimentů zaměřených na snížení obsahu 

proteinů v izolátu kyseliny ferulové z pšeničných otrub.  

3.5.1 Zvýšení čistoty izolátu předúpravou suroviny 

Jednou z možností jak snížit míru kontaminace produktu je upravit přímo otruby předtím, než jsou 

hydrolyzovány. Pro snížení obsahu proteinů byla logicky testována možnost deproteinace suroviny. 

Dále byly otruby extrahovány lipofilním rozpouštědlem za různých teplot. Byly také testovány 

kombinace obou přístupů. Takto upravené otruby byly hydrolyzovány pomocí optimalizovaného 

postupu z předchozích kapitol. Veškeré experimentální postupy jsou uvedeny v kapitole 2.15.1. 

Získané hodnoty jsou prezentovány v tabulkách 20;21 a na obrázcích 36;37 . Níže jsou diskuze 

rozděleny podle charakteristiky izolátu a to na z hlediska obsah kyseliny ferulové a obsah proteinů.  

Tabulka 20 Obsah kyseliny ferulové proteinů v získaných roztocích po desorpci 

 Proteiny [g.l
-1

] Kyselina ferulové [mg.l
-1

] 

Nativní otruby 5,20 ± 0,11  334,27 ± 9,94 CB 

Deproteinované otruby 3,69 ± 0,29  393,72± 13,05 A 

Deproteinované a Delipidované otruby při 

30°C 
4,87 ± 0,85  388,01 ± 10,94 AB 

Deproteinované a Delipidované otruby při 

45°C 
6,87 ± 0,43  345,10 ± 33,14 ABC 

Deproteinované a Delipidované otruby při 

60°C 
7,58 ± 0,36 300,83 ± 21,51 C 

*(A,B,C,- Rozřazovací skupiny podle Tukeyho testu) 

Tabulka 21 stanovení ostatních významných fenolckých kyselin v izolátu 

 p-Kumarová[mg.l
-1

] Sinapová [mg.l
-1

] 

Nativní otruby 10,62 ± 0,13 18,52 ± 0,83 

Deproteinované otruby 11,48 ± 0,59   0,30 ± 0,02 

Deproteinované a Delipidované otruby při 

30°C 
11,87 ± 0,91    0,47 ± 0,03 

Deproteinované a Delipidované otruby při 

45°C 
  9,72 ± 0,44    0,63 ± 0,12 

Deproteinované a Delipidované otruby při 

60°C 
10,51 ± 0,52    0,62 ± 0,13 
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3.5.1.1 Obsah kyseliny ferulové a ostatních fenolických kyselin 

Při tomto stanovení byl použit různý materiál na provedení hydrolázy. Předpoklad byl takový, že se 

použitý materiál promítne do koncentrace kyseliny ferulové v izolátu. Tyto hodnoty jsou prezentovány 

v tabulce a na obrázku 36. Z těchto dat je patrné po provedení statistického zpracování že mezi těmito 

koncentracemi je statistický rozdíl (p=0,0404). Provedeným Tuckyho testem byly úpravy otruby 

rozděleny do tří prolínajících se skupin.  

Lze také říci, že nejvyšší koncentrace kyseliny ferulové bylo docíleno z otrub které prošly úpravou 

deproteinace (393,72± 13,05 mg.l
-1

), otruby deproteinované s delipidací při 30°C 

(388,01 ± 10,94 mg.l
-1

) a otruby deproteinované s delipidací při 45°C (345,10 ± 33,14 mg.l
-1

). Tyto 

úpravy lze považovat za optimální s vlivem získání co nejvyššího výtěžku kyselin ferulové. Do druhé 

skupiny patřily tři typy otrub prvním byly otruby nativní (334,27 ± 9,94 mg.l
-1) a poté otruby 

upravené peproteinací a delipidací při 30 a 45 °C. Do třetí skupiny patřily nativní otruby otruby 

upravené delipidací při 45°C a otruby deproteinované s delipidací při 60°C (300,83 ± 21,51 mg.l
-1).  

Jak bylo zjištěno z těchto dat úprava hraje zásadní roli a může mít pozitivný vliv na finální výtěžek 

kyseliny ferulové. proto lze říci že mezi nejoptimálnější otruby z hlediska vžtěžku kyseliyn ferulové 

jsou úpravy které byly zařazeny do první skupiny tj. otruby deproteinované a otruby deproteinované 

s delipidací při 30 nebo 45°C.  

V izolátu byly stanoveny koncentrace i dalších významných kyselin a to kyseliny sinapové a p-

kumarové. Tato hodnoty popisuje tabulka. Z těchto hodnot je parné, že jsou se hodnoty koncentrace 

kyseliny p-kumarové se hodnoty odlišují (p=0,0241). Nejnižší koncentrace byla získána při použití 

deproteinovaných otrub s delipidací při 45°C (9,72 ± 0,44 mg.l
-1

). Naopak nejvyšší přírůstek byl 

docílen při použití deproteinovaných otrub s delipidací při 30°C (11,87 ± 0,91mg.l
-1
). Tím můžeme 

říci, že úprava má na koncentraci této kyseliny vliv. Pro případ kyseliny sinapové je patrné výrazné 

snížení její koncentrace (p>0,0001). Tím lze říci, že před úprava vede ke snížení obsahu této kyseliny. 

Nejvyšší snížení této kyseliny byla v případě deproteinovaných otrub (0,30 ± 0,02 mg.l
-1
). 
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Obrázek 35 koncentrace kyseliny ferulové v Desorbátu při vlivu úpravy otrub 

3.5.1.2 Obsah celkových proteinů v izolátu 

Obsah proteinů v roztoku izolátu získaný z různě upravených otrub je popsán tabulkou a obrázkem. 

Očekávání tohoto stanovení bylo, že předúprava bude mít zásadní vliv na obsah proteinů. Cílem bylo 

získat představu o tom jaká úprava bude pro získání kyseliny ferulové z hlediska snížení obsahu 

proteinů nejlepší. Při provedení statistického stanovení byla získána hodnota p=0,0816 tato hodnota je 

větší než zvolená hladině významnosti α=0,05. Díky tomuto výsledku lze tyto výsledky interpretovat 

tak že mezi obsahem proteinů není statistický rozdíl. Ovšem díky své relativně nízké hodnotě lze tedy 

předpokládat že mezi hodnotami statistický rozdíl může být. Pro získání podrobnějších výsledků by 

bylo nutné provést stanovení s větším počtem vzorků. Z těchto dat lze říci, že nejnižší zastoupení 

proteinů bylo získáno u vzorku deproteinovaných otrub (3,69 ± 0,29 g.l
-1

), následoval vzorek otrub 

deproteinované s delipidací při 30°C (4,87 ± 0,85 g.l
-1

) poté byl vzorek nativních otrub 

(5,20 ± 0,11 g.l
-1

) a poslední dva vzorky byly otruby delipidované při 45°C (6,87 ± 0,43 g.l
-1

) a při 

60 °C (7,58 ± 0,36 g.l
-1

). Lze tak říci že i pře statisticky stejný výsledek lze považovat otruby 

deproteinované za nejlepší volbu co by do získání co nejnižší koncentrace proteinů. 
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Obrázek 36 koncentrace proteinů v izolátu při vlivu úpravy otrub 

Pro získání přesnějšího výsledku o vlivu úpravy na čistotu byly tyto eluáty podrobeny FTIR analýze. 

Cílem tohoto experimentu bylo zjistit podrobněji jaký má vliv úprava otrub na výslednou čistotu. Tyto 

výsledky jsou prezentovány v tabulce a na obrázku. Z těchto dat je po statistickém zpracování patrné 

že mezi daty existují statistické rozdíly p=0,043847.  

Tukyho testem byly hodnoty rozděleny do dvou skupin první skupinu tvořily otruby které prošly 

úpravou tyto otruby vykazovaly vysokou čistou. Z této skupiny měly nejvyšší čistotu otruby, které 

prošly pouze procesem deproteinace (0,73 ± 0,10). Do druhé skupiny s nejnižší čistotou patřily nativní 

otruby (0,35 ± 0,01). 

Tabulka 22 vypočtené hodnoty poměrů z infračervenných spekter 

Úprava otrub 1270/1648 

Nativní 0,35 ± 0,01 
B
 

Deproteinované otruby 0,73 ± 0,10 
A
 

Deproteinované delipidované otruby při 30°C 0,55 ± 0,10 
A
 

Deproteinované delipidované otruby při 45°C 0,57 ± 0,04 
A
 

Deproteinované delipidované otruby při 60°C 0,59 ± 0,03 
A
 

* A,B - -Rozřazení podleTukeyho testu 
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Obrázek 37 poměr adsorbance při charakteristických vlnových délkách 

 

Obrázek 38 inferačervená spektra izolátů při vlivu úpravy otrub 
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3.5.2 Vliv sorpčního pH na čistotu produktu  

Cílem tohoto stanovení bylo zvýšit čistotu finálního izolátu bez nutnosti zařazení postupu navíc, který 

by komplikoval postup. Předpokladem tohoto experimentu byl využití pH isoelektrického bodu [67]. 

V tomto bodě nejsou proteiny nenabité a díky ztrátě tohoto náboje mají změněnou strukturu. 

Předpoklad byl takový, že při této konfiguraci proteinů dojde k jejich obtížnější sorpci a tím tak ke 

zvýšení čistoty konečného izolátu. Níže jsou prezentována jednotlivá data podle charakterictikového 

rozdělení. Podrobný postup je uveden v kapitole 2.15.3.  

Tabulka 23 data při charakterizaci eluátů. 

Sorpční pH pH 3 pH 4,5 

Kyselina ferulová [mg.l
-1

] 334,27 ± 9,94 341,48 ± 13,89 

Celkové proteiny [g.l
-1

]      5,20 ± 0,11      5,62 ±   0,24 
1270/1648       0,35 ± 0,01      0,23 ±   0,01 
Kyselina Sinapová [mg.l

-1
]    18,52 ± 0,61    27,78 ±   2,15 

Kyselina p-Kumarová [mg.l
-1

]    10,62 ± 0,33    11,36 ±   0,38 

3.5.2.1 Obsah kyseliny ferulové a ostatních fenolických kyselin 

Koncentrace kyseliny ferulové v eluátu jsou uvedeny v tabulce 23 a popsány obrázkem 40. Předpoklad 

byl takový, že díky provedené adsorpci při různém pH dojde k získání rozdílné koncentrace. Při 

použití adsorpčního pH 4,5 byla koncentrace 341,48 ± 13,89 mg.l
-1
 kyseliny ferulové. v případě 

použití pH 3 byla koncentrace kyseliny ferulové 334,27 ± 9,94 mg.l
-1

. Při porovnání těchto dat je 

patrné že mezi nimi není rozdíl (p=0,505086). Lze tedy říci, že použití sorpce při různím pH nemá 

zásadní vliv na výslednou koncentraci kyseliny ferulové v získaném izolátu.  

Pro případ ostatních fenolických kyselin obsažených v roztoku eluátu je patrné že pro případ kyseliny 

kumarové neměla změna hodnoty pH zásadní vliv. Naopak pro případ kyselin sinapové je vidět, že 

došlo ke zvýšení její koncentrace při použití adsorpce při pH 4,5. Toto je možné vysvětlit tím, že toto 

pH je lepší pro adsorbování této kyseliny. Z důvodu že požadovanou kyselinou je kyseliny ferulová 

není žádoucí aby při procesu docházelo k vyšším vazbám ostatních přítomných kyseliny i když se tyto 

kyseliny vyskytují v minoritním množství. 
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Obrázek 39 grafické znázornění koncentrace kyseliny ferulové v izolátu 

3.5.2.2 Stanovení celkových proteinů 

Toto stanovení bylo prováděno za účelem snížení obsahu celkových proteinů v roztoku po desorpci. 

Proto byla tato koncentrace klíčovým rozhodujícím faktorem. Při tomto stanovení byl předpoklad, že 

při sorpci v pH v hodnotě izoelektrického bodu dojde ke snížení koncentrace kyseliny ferulové 

v získaném izolátu. Hodnoty tohoto stanovení jsou prezentovány v tabulce 23 a na obrázkách 42-43. 

Z těchto hodnot je patrné, že si jsou hodnoty podobné (p= 0,150104). Také je patrné, že v případě 

použitá adsorpce při hodnotě pH 4,5 bylo docíleno vyšší koncentrace proteinů 5,62 ± 0,24 g.l
-1

 oproti 

stanovení kdy bylo použito optimální hodnota pH 5,20 ± 0,11 g.l
-1

. Tyto výsledky ukazují, že záměr, 

se kterým byl tento experiment proveden, nebyl docílen. S přihlédnutím k tomu že mezi získanými 

koncentracemi není statistický rozdíl je původní optimální hodnota je na provedení adsorpci nejlepší. 

Důvodem tohoto výsledku je nejspíše skutečnost, že hydrolyzát je komplexním médiem s obsahem 

různých druhů proteinů s vlastními specifickými izoelektrickými body. Při adsorpci tedy došlo 

k navázání jiných proteinů, které při této hodnotě pH se nenachází v izoelektrickém bodě. 

Pro kompletní představu vlivu rozdílné hodnoty pH byly eluáty podrobeny stanovené metodou 

infračervené spektrometrie. Při tomto stanovení bylo z předešlých výsledků vycházeno z předpokladu, 

že mezi hodnotami nebude zjištěn statistický rozdíl. Při porovnání obou hodnot získaných poměru 

kyseliny ferulové a proteinu je patrné, že se tyto hodnoty odlišují (p=0,007224). Nejvyšší čistota byla 

docílena u roztoku izolátu, který byl získaného po adsorpci při pH3. Díky tomuto stanovení tak lze 

říci, že použití jiné než optimální hodnoty pH za účelem snížení obsahu proteinů v roztoku eluátu není 

vhodný z důvodu, že dojde k výraznému snížení čistoty. 
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Obrázek 40 koncetrace celkových proteinů v izolátu 
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Obrázek 41 pomeř adsorbance při charakteristických vlnočtech 
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Obrázek 42 infračervené spektrum adsorpe při různém pH 

3.5.3 Vliv srážení bílkovin za různého pH na čistotu produktu 

Při tomto stanovení bylo za cíl zvýšit čistotu odstraněním proteinů využití pH. Princip byl takový, že 

při určitém pH dojde k vysrážení proteinů které se následně odstraněním centrifugací přesný postup je 

popsán v Kapitole 2.15.2. Pro tuto stanovení byly hydrolyzáty podrobeny různému pH následně byl 

stejně upraveny na pH3. Srážení proteinů za použití pH představuje velmi jednoduchou metodu pro 

odstranění proteinů z roztoků. Z důvodu, že hydrolyzát je komplexním médiem a obsahuje více, než 

jeden druh proteinu bylo toto stanovení zaměřeno na hledání jedné hodnoty pH kdy dojde 

k maximálnímu odstranění proteinů. Pro odstranění všech proteinů by bylo nutné provést postupnou 

úpravu pH s následným odstraněním. Ovšem tento postup je časově náročný a vykazuje vyšší možnost 

ztráty kyseliny ferulové při odstraňování proteinů. Proto nebyla tato možnost testována. Získané 

hodnoty jsou prezentovány v tabulce 24 a obrázku 44. Níže jsou diskutované výsledky podle jejich 

charakteristického rozdělení. 

3.5.3.1 Obsah kyseliny ferulové a ostatních fenolických kyselin 

Po provedení desorpce byly eluáty stanoveny metodou HPLC na přítomnost kyseliny ferulové data 

jsou uvedena v tabulce 24. Bylo očekáváno, že mezi jednotlivými koncentracemi nebude statistický 

rozdíl. Tato skutečnost se po statistickém stanovení potvrdila (p=0,1395).  

Byly stanoveny i ostatní významné kyseliny. Pro tyto kyseliny bylo taky stanoveno, že mezi jejími 

koncentracemi není statistický rozdíl (p-Kumarová p=0,2420; Sinapová p=0,2015). Toto též dokazuje, 

že mezi postupy úpravy není rozdíl. 
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Obrázek 43 koncentrace kyseliny ferulové ve jednotlivých eluátech 

Tabulka 24 naměřené hodnoty fenolických kyseliny a proteinů v  izolátu 

 Kyselina ferulová 

[mg.l
-1

] 

Proteiny [g.l
-1

] Kyselina Kumarová 

[mg.l
-1

] 

Kyselina Sinapová 

[mg.l
-1

] 

pH 3 334,27 ± 9,94 5196,17 ± 109,38 10,62 ± 0,33 18,52 ± 0,61 
pH 4 250,23 ± 14,15 5450,35 ± 418,42   9,19 ± 0,46 17,81 ± 1,02 
pH 4,5 170,04 ± 13,45 4502,83 ± 499,32   6,32 ± 0,52 10,89 ± 0,84 
pH 5 217,72 ± 19,70 5511,35 ± 722,02   8,07 ± 0,77 13,80 ± 1,05 
pH 5,5 253,52± 59,66 6343,05 ± 670,35   9,39 ± 2,23 16,04 ± 3,29 
pH 6 342,91± 4,81 6316,69 ± 217,91 12,52 ± 0,16 22,13 ± 0,02 
pH 6,5 296,78 ± 137,39 4899,82 ± 664,98 10,73 ± 4,74 18,35 ± 8,07 
pH 7 212,83 ± 86,97 4290,69 ± 1511,74   7,99 ± 3,23 13,10 ± 5,74 

3.5.3.2 Stanovení celkových proteinů 

Obsah proteinů byl klíčovým faktorem tohoto stanovení. U tohoto stanovení byl předpoklad, že při 

použití srážení proteinů pH dojde k vysrážení a následnému jejich odstranění. Díky tomuto postupu by 

mělo dojít ke snížení jejich koncentrace v eluátu. Celkový obsah proteinů je prezentován v tabulce 24 

a na obrázku 45. Z těchto dat je patrné že mezi nimi je podobnost (p=0,3326). Díky tomuto lze 

usuzovat, že zařazení tohoto kroku nemá význam jednak ze skutečnosti že je hydrolyzát 

komplexním médiem. Jak bylo již zmíněno a obsahuje více jak jeden druh proteinů s vlastním 

izoelektrickým bodem. A použití postupné úpravy s odstraněním je časově náročné a s 

přihlédnutím k tomu že při řešení této práce bylo pH a upravováno dvakrát spolu s následným 

odstraněním vysráženého podílu. Výjimku tvořilo porovnávací stanovení. Tímto také lze 

usuzovat, že na odstranění přítomných proteinů použití samotného pH jako srážedla nestačí. 
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Obrázek 44 koncentrace proteinů v eluátech pro různé srážecí hodnoty pH 

Z důvodu že bylo stanoveno, že mezi koncentracemi proteinů není statistický rozdíl a z důvodu 

velkého obsahu těchto vzorků. Byly metodou infračervené spektrometrie stanoveny vybrané roztoky. 

Počáteční teorie byly taková, že mezi jednotlivými postupy nejsou statistické rozdíly. Toto bylo 

potvrzeno po provedení statistického zpracování (p=0,2615). Jak je patrné stejně jako při stanovení 

celkových proteinů Hartree-Lowryho metodou nemá srážecí hodnota pH proteinů žádný vliv na 

výslednou čistou. Proto zařazení tohoto kroku pro výšení čistoty kyseliny ferulové nemá význam. 
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Obrázek 45 vyjádření čistoty metodou FTIR pro vybrané sorpční hodnoty pH 
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Obrázek 46 infračervená spektra pro vybrané hodnoty srážecího pH 

3.5.4 Eliminace proteinů v produktu použitím srážedla 

Dalším testovaným parametrem týkající zvýšení čistoty bylo odstranění proteinů přídavkem srážedla. 

Cílem bylo zjistit jaký má vliv, přídavek srážedla na výslednou čistotu izolátu. Odstraňování 

přítomných proteinů za pomoci přídavku srážedla patří k běžným postupům potravinářské praxe. Pro 

tento postup byly vybrány dvě látky. První látkou byl tanin, který reprezentoval právě běžně 

používané srážedla v potravinářství například pro čiření vín. Druhou látkou byla kyselina 

trichloroctová ta byla vybrána díky jejímu využití v biotechnologii pro odstranění proteinů. Dalším 

důvodem jejího výběru bylo, že ji lze nahradit místo kyseliny chlorovodíkové pro úpravu pH díky 

tomu, že se jedné o silnou kyselinu ji lze použít menší množství avšak její nevýhodou je že se jedná o 

dráždivou látku a silnou žíravinu. Potenciálním nebezpečí může způsobovat i přítomnost navázaných 

chlórů. Postup provedení srážení popisuje kapitola 2.15.4. Při tomto postupu bylo předpokládáno, že 

použitím srážedla dojde k výraznému snížení koncentrace proteinů v eluátech. Výsledky tohoto 

postupu jsou popisovány v tabulkách 25;26 a na obrázkách 48-51. Níže jsou diskutovány jednotlivé 

výsledky podle jejich rozdělení dle charakteristiky. 

Tabulka 25 charakteistika izolátu při použití srážedla  

 Proteiny [g.l
-1

] Kyselina ferulová [mg.l
-1

] 1270/1648 

Bez srážení 5,20 ± ,11 334,27 ± 9,94 A 0,35 ± 0,01 
Tannin 5,62± 0,55 359,00 ± 13,42 A 0,35 ± 0,01 
TCA 6,51 ± 2.47 256,92 ± 32,86 B 0,27 ± 0,15 

Tabulka 26 koncentrace ostatních významných fenolických kyselin v izolátu 

 Bez srážení Tannin TCA 

Kyseliny p-Kumarová [mg.l
-1

] 10,62 ± 0,33 11,27 ± 0,84   7,66 ± 1,20 
Kyselina Sinapová [mg.l

-1
] 18,52 ± 0,61 23,45 ±0,95 16,47 ± 0,46 
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3.5.4.1 Obsah kyseliny ferulové a ostatních fenolických kyselin 

Při porovnání koncentrací kyseliny ferulové v roztoku izolátu po stanovení metodou HPLC je patrné 

že se koncentrace odlišují (p=0,002610). Tímto stanovením lze uvést, že použití srážedla kyseliny 

ferulové vedlo k významnému snížení koncentrace kyseliny ferulové 256,92 ± 32,86 mg.l
-1
. Na druhou 

stranu použití taninu nemělo na koncentraci kyseliny ferulové vliv a byly zařazeny do společné 

skupiny. Samotná koncentrace kyseliny ferulové jako rozhodující faktor nebyl důležitý. Více 

důležitým byla celková koncentrace proteinů tato charakteristika FTIR metodou ty jsou popsány je 

popsána níže. 

Byly stanoveny i koncentrace ostatních významných fenolických kyselin. Jejich hodnoty prezentuje 

tabulka 26. Jak je patrné, porovnání těchto hodnot se odlišují (p-Kumarová p=0,0032; Sinapová 

p=0,0056). Lze tedy říci, že požití srážedla má vliv na koncentraci těchto kyselin. Použití taninu vede 

ke zvýšení koncentrace kyseliny sinapové (23,45 ± 0,95 mg.l
-1

). Naopak použití trichloroctové 

kyseliny vede ke snížení koncentrace kyseliny p-Kumarové (7,66 ± 1,20 mg.l
-1

). Z důvodu, že tyto 

kyseliny nebyly předmětem zkoumání nebylo na tyto rozdíly bráno zřetel hlavním rozhodujícím 

faktorem byla celková koncentrace proteinů. 
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Obrázek 47 boxové grafy koncentrace kyseliny ferulové v izolátu při použití srážedla 
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3.5.4.2 Obsah celkových proteinů 

Stanovení obsahu proteinů bylo klíčovým parametrem. Cílem tohoto postupu bylo snížení této 

koncentrace za použití srážedla a odstranění proteinů ještě před samotnou adsorpcí. Při tomto 

stanovení byla zjištěno důležité zjištění. Tímto zjištění byla skutečnost, že po provedeném vysrážení 

nedošlo při provedení centrifugace k odstranění těchto vysrážených proteinů (roztoky byly nadále 

zakaleny) To ukazuje na to, že částice byly díky své velikostí pod úrovní schopnou odstranit 

centrifugací při daném nastavení. Touto skutečností bylo očekáváno, že při těchto postupech nebude 

mít úprava vliv na obsah proteinů. Získané hodnoty popisuje tabulka 25 a obrázky 49-51. Z těchto dat 

je patrné, že domněnka se potvrdila (p=0,5647). Z tohoto stanovení lze říci, že použití srážedla při 

použitém nastavení nemělo na odstranění proteinů žádný vliv a proto se jako postup pro zvýšení 

čistoty nevyplatí zařadit. Pro zvýšení čistoty bude potřeba provést centrifugaci při vyšším nastavení 

otáček a času nebo použití jiné separační techniky pro odstranění veškerých vysrážených proteinů.  

bez srážení Tanin TCA
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Obrázek 48 boxové grafy koncentrací proteinů v získaných izolátech 

Roztoky získaných po izolaci z jednotlivých metod byly podrobeny stanovení metodou infračervené 

spektrometrie. Hlavní kritériem této metody bylo stanovit charakteristických vlnočtů. Ze získaných 

hodnot uvedených a diskutovaných výše bylo počáteční očekávání, že mezi Roztokami nebudou 

rozdíly. Ze získaných hodnot je patrné, že jsi jsou podobné. To potvrzuje statistické zpracování 

(p=0,585254). A lze tedy finálně říci, že použití srážedla nemá při nastavených podmínkách žádný 

pozitivní vliv na čistotu, a proto zařazení tohoto kroku nemá význam. 
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bez srážení Tanin TCA
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Obrázek 49 poměr charakteristyckých vlnočtů pro různé srážedla 

 

Obrázek 50 infračervené spektrun  
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3.5.5 Purifikace produktu ultrafiltrací  

Pro zvýšení čistoty byla použita ultrafiltrace přesný postup jejího provedení je popsán v kapitole 

2.15.5. Hodnoty popisující toto stanovení jsou popsány v tabulce 27. Na rozdíl do předešlých postupů 

ultrafiltrace byla provedena ve finálních izolovaných roztocích kyseliny ferulové z pšeničných otrub. 

Cílem této metody bylo najití limitní velikost póru filtrů pro ultrafiltraci, kterou by neprošla většina 

přítomných proteinů. Jak je patrné ze získaných celkových koncentrací proteinů je patrné že při 

použití filtrů s velikostí póru vyšší nebo rovny 30 KDa veškeré kontaminující složky projdou. Při 

použití velikosti pórů o velikosti 10 KDa nebo menší. Je vidět že touto velikostí pór přítomné 

kontaminující látky neprojdou. Lze tedy říci na základě získaných výsledků, že kontaminující látky 

mají velikost v rozmezí 30 až 10 KDa. Také lze uvést zařazení postupu ultrafiltrace po procesu izolace 

výrazně pozitivně ovlivní čistotu získané kyseliny ferulové. 

Tabulka 27 koncentrace proteinů při provedení ultrafiltrace 

 Proteiny [g.l
-1

] 

Počíteční 6,32 ± 0,03 

30 KDa 6,29 ± 0,05 

10 KDa nd 

  3 KDa nd 

3.6 Optimalizovaný postup izolace kyseliny ferulové z pšeničných otrub  

Z provedených experimentů byl definován optimální postup extrakce a purifikace kyseliny ferulové 

z pšeničných otrub. 

Tento postup začíná volbou vhodného počáteční suroviny pro provedení hydrolýzy. Touto surovinou 

se staly otruby, které prošly procesem deproteinace. Volba tohoto materiálu byla na základě jeho 

pozitivních vlastností na výslednou čistotu. 

U tohoto materiálu následně proběhla hydrolýza podle standartního postupu. 5g navážky tohoto 

materiálu byla hydrolyzována ve 150 ml roztoku 0,5 M NaOH. Hydrolýza probíhala po dobu 4 hodin 

při 50 °C. Podrobný postup je uveden v kapitole 2.6.1.  

Úprava hydrolyzátu je podmíněna zpracovávaným množstvím tohoto materiálu. Při této práci vyl 

použit postup B, která je podrobně popsán v kapitole 2.15.1.2. ůprava spočíval v provedení 

centrifuface. Následně byla upravena hodnota pH na hodnotu 3 přídavkem 3M HCl. K úpravným 

krokům hydrolyzátu není potřeba zařazovat další postupy, které by mely vést ke snížení celkové 

koncentrace proteinů v hydrolyzátu před procesem adsorpce. 

Na asorpci byl použit vybraný adsorbent XAD-16. Průběh samotné adsorpce je podrobeně uveden 

v kapitole 2.7. Spočívala přidáním 1g adsorbentu na 150 ml upraveného hydrolyzátu. Adsorpce 

probáhala při laboratorní teplotě po dobu 50 minut za stálého míchání.  

zvolen Pro desorpční proces byl vybrán eluční roztok 96% ethanolu. přesná postup tohoto procesu je 

popsán v kapitole 2.7. Zkráceně pro desorpci bylo použito 10 ml 96% ethanolu a proces trval 60 minut 

za stálého míchání 
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Charakteristiku tohoto izolátu popisuje tabulka 28 a 29. V tomto roztoku byla zjištěna metodou 

koncentrace kyseliny ferulové 498,44 ± 110,97 mg.l
-1

. Dále se v tomto roztoku stanovil obsah i dalších 

významných fenolických kyselin a to kyseliny Sinapové (1,25 ± 0,29 mg.l
-1

) a p-Kumarová 

(14,75 ± 3,17 mg.l
-1

). Které jsou zastoupeny v minoritním množství. Obsah celkových proteinů byl 

stanoven Hartree-Lowryho metodou na hodnotě 4,61 ± 0,33 g.l
-1
. 

Byl vypočten výtěžek z jednoho kilogramu otrub na hodnotě 1,00 ± 0,22 g. Při porovnání s hodnotou 

získanou z nativních otrub (0,67 ± 0,02 g.Kg
-1

) je patrné že dochází k výraznému zvýšení výtěžku. 

Tento výtěžek je při srovnání s výchozí metodou (3,14 ± 0,12 g.Kg
-1

) je třikrát menší. 

Pro zvýšení čistoty lze provést ultrafiltraci s velikostí pórů o velikosti 10KDa. Po tomto provedení 

nebyly celkové proteiny v tomto roztoku detekovány. 

Z těchto výsledků lze říci že použitím zvolená materiál deproteinovaných otrub je velmi vhodným 

materiálem která vede k získání vysoké koncentrace kysliny ferulové a k nízké koncentraci proteinů. 

Obsah proteinů v izolátu lze ještě snížit zařazením ultrafiltrace s velikostí pórů 10KDa.  

Tento postup je počátečním postupem. Pro získání čistšího produktu bude potřeba při dalším výzkumu 

soustředit na odstranění dalších potenciálních kontaminantů, mezi které patří například sachariny, 

polysacharidy a lipidy. 

Tabulka 28 koncentrace fenolických v roztoku eluátu 

Kyselina  Koncentrace [mg.l
-1

] 

p-Kumarová 14,75 ± 3,17 

Ferulové 498,44 ± 110,97 

Sinapová 1,25 ± 0,29 

Tabulka 29 koncentrace proteinů v roztoku eluátu 

 Protein [g.l
-1

] 

Počáteční 4,61 ± 0,33 

Po ultrafiltraci 10KDa nd 

3.7 Porovnání s Buranovem 

Tento výzkum vycházel z dříve publikovaných poznatků. Jednou z nejvíce citovaných publikací, která 

se věnuje metodice jednoduché extrakce kyseliny ferulové z lignocelulózových materiálu je článek 

publikovaný Buranovem a Mazzou v roce [23]. Při této metodě se zabývali získáním kyseliny ferulové 

alkalickou hydrolýzou s následnou purifikací přídavkem ethanolu. Cílem této kapitoly je porovnání 

postupu získání kyseliny ferulové postupem dle Buranova s adsorpčním postupem který byl použit při 

řešení této diplomové práci. Získané hodnoty jsou popsané v tabulce 30 a jsou popisovány obrázky  

Při porovnání koncentrací kyseliny ferulové je patné že při použití adsorpce bylo získáno 334 ± 9,93 

mg.l
-1

 tato koncentrace je vyšší více než 10 násobně oproti koncentraci získané postupem Buranova 

26,16 ± 0,97 mg.l
-1

. Z těchto hodnot lze říci, že postupem se adsorpce se získá vyšší koncentrace 

kyseliny ferulové. tato koncentrace je ovšem ve finálních roztocích. Tímto problémem je, že při obou 

stanoveních je jejich rozdílný objem. Při použití buranova postupu je objem mnohonásobně větší a to 

z důvodu že do hydrolyzátu se přidá trojnásobný objem ethanolu. Naopak v případě adsorpce přímo 

z roztoku hydrolyzátu je koncentrace ethanolu výrazně nižší (více než desetkrát oproti hydrolyzátu). 

Díky tomuto při použití přímé adsorpce výrazně sníží nutný objem ethanolu. 
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Toto snížení má vliv na další zpracování. Tímto zpracování je postup získání krystalické formy 

kyseliny ferulové. tímto procesem pro získání krystalické formy byla lyofilizace. Tento proces je 

vysoce náročný na energetiku. Jeden z možných způsobů jak tuto náročnost je použití snížit menším 

objemem. 

Porovnáním získané koncentrace s koncentrací 125 mg.l
-1

 z literatury [70] která se věnovala izolaci 

kyseliny ferulové z pšeničných otrub. Je patrné, že se koncentrace odlišují. Hlavním důvodem tohoto 

rozdílu je, že pro v literárním postupu byla použita enzymatická hydrolýza. Lze tak říci, že vyvíjený 

postup této práce vede k získání vyšší koncentrace. 

Při přepočtu koncentrací kyseliny ferulové na množství které se získá z jednoho kilogramu otrub. Při 

použití Buranovy metody se z jednoho kilogramu otrub získá 3,14 ± 0,12 g tato hodnota je 

mnohonásobně vyšší než při použití adsorpce kydy byla koncentrace kyseliny ferulové z jednoho 

kilogramu otrub 0,67 ± 0,02 g. Lze tedy říci, že při použití buranovy metody se získá vyšší 

koncentrace kyseliny ferulové. V jednom kilogramu pšeničných otrubách je koncentrace kyseliny 

ferulové pohybuje kolem 5 g [22]. Při porovnání koncentrací kyseliny ferulové s touto hodnotou je 

patrné že při použití buranovy metody je vyšší výtěžek oproti použití adsorpce. Toto potvrzuje, že 

buranova metoda vede k vyššímu výtěžku kyseliny ferulové z jednoho kilogramu otrub. 

Hlavní kritériem při řešní této práce bylo získat produkt o co nejvyšší čistotě. Při porovnání celkových 

koncentrací proteinů je patrné, že obsah proteinů u postupu použití adsorpce je výrazně vyšší (5krát). 

Tím se lze domnívat, že postupem dle buranova se získá čistější produkt. Ovšem jak bylo už uvedeno, 

při tomto postupu byl výrazně vyšší objem roztoku. Klíčovým porovnávacím faktorem ohledně čistoty 

bylo porovnání infračervených spekter získaných při tomto porovnání je patrné, že metoda adsorpce 

kyseliny ferulové vede k výrazně vyšší čistotě produktu.  

Finálně tedy lze říci, že použití adsorpce přímo z roztoku hydrolyzátu vede k získání produktu, který 

má sice výrazně snížený obsah kyseliny ferulové. avšak toto snížení je kompenzované výrazným 

zvýšením její čistoty. 

Tabulka 30 porovnání postupů izolace kyseliny ferulové 

Postup Kyselina ferulová [mg.l
-1

] Protein [g.l
-1

] 1270/1648 

Burannov   26,16 ± 0,97 1,19 ± 0,35 0,08 ± 0,02 

Adsorpce 334,27 ± 9,93 5,20 ± 0,11 0,35 ± 0,01 

 

Obrázek 51 porovnání infračervených  
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Obrázek 52 čistota dle metody FTIR adsorpce vs Buranov 
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Obrázek 53 koncentrace kyseliny ferulové pro adsorpce vs Buranov 
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Obrázek 54 koncentrace proteinů pro adsorpce vs Buranov 
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4 ZÁVĚR 

Řešenou problematikou této diplomové práce bylo vývoj metody pro získání kyseliny ferulové 

z hydrolyzátu pšeničných otrub za použití adsorpce. Na základě diskutovaných výsledků byl 

optimalizován nejlepší postup pro izolaci kyseliny ferulové. tento vývoj metody spočíval v několika 

krocích 

Prvním důležitým úkolem této diplomové práce byl výběr nejvhodnějšího adsorbentu. Experimenty 

byly zacíleny na hledání adsorbentu, který by vykazoval vysokou efektivitu adsorpce kyseliny 

ferulové z hydrolyzátu pšeničných otrub a také bylo snadné kyselinu snadno desorbovat.  Byly 

testovány různé adsorbenty: aktivní uhlí, A-21, XAD-16, IRA-900Cl a IRA-96. Na základě výsledků 

byl vybrán jako nejvhodnější adsorbent amberlite XAD-16 (241,55 ± 10,42 mg.l
-1

). Výtěžek na jeden 

kilogram otrub byl při použití tohoto adsorbentu 0,48 ± 0,02 g kyseliny ferulové. U tohoto adsorbentu 

byly následně provedeny další optimalizační kroky s cílem zvýšit výtěžnost celého procesu. 

Izolát kyseliny ferulové byl podrobně charakterizován z hlediska obsahu kyseliny ferulové ale i 

dalších doprovodných kyselin. Byla také provedena analýza pomocí infračervené spektroskopie 

s Fourierovou transformací. Porovnáním spekter izolátu a čisté kyseliny ferulové bylo evidentní, že 

izolát obsahuje další kontaminující složky. Na základě získaných infračervených spekter byla zjištěna 

přítomnost proteinů jakožto dominantní kontaminující složky. Proto byly provedeny optimalizační 

postupy s cílem zvýšení čistoty. Při těchto postupech byly testovány metody, které měly za cíl snížení 

celkovou koncentrace proteinů.  

Jedním z přístupů, který se projevil, jako účinný při zvyšování čistoty produktu bylo odstranění 

proteinů před procesem hydrolýzy. Z těchto výsledků byl vybrán nejlepší počáteční materiál, kterým 

byly deproteinované otruby u kterých bylo docíleno nejnižší koncentrace proteinů ve finálním eluátu 

po adsorpci (3,69 ± 0,29 g.l
-1

). 

Další purifikační experiment se zaměřoval na zvýšení čistoty bez nutnosti provedení odstranění 

proteinů deproteinací otrub. Při tomto postupu byly testovány dvě různé adsorpční hodnoty pH. Mezi 

těmito hodnotami nebyly z hledisek koncentrace kyseliny ferulové a proteinů žádné rozdíly. Ovšem ve 

výsledné čistotě byly rozdíly, které ukázaly, že adsorpce při pH 3 je lepší než při pH 4,5. 

Dalším testovaným parametrem bylo zvýšení čistoty odstraněním proteinů po procesu hydrolýzy před 

procesem adsorpce. Testovanými parametry bylo odstranění proteinů za použití různého pH a použití 

srážedla. Ani u jednoho z těchto testovaných parametrů nebyl stanoven žádný pozitivní vliv na čistotu. 

Jako nejúčinější purifikační metodou pro odstranění proteinů z eluátu po adsorpci se ukázala být 

ultrafiltrace. Po ulrafiltraci přes filtry s velikostí pórů odpovídající cutt-offu 10KDa nebyly ve filtrátu 

již proteiny detekovány.  

Postup adsorpce přímo z hydrolyzátu pšeničných otrub byl porovnán s původní často citovanou 

metodou dle Buranova [23]. Z tohoto porovnání vyšlo najevo, že adsorpcí z hydrolyzátu byl získán 

roztok kyseliny ferulové výrazně vyšší čistotě. 

Tato práce je  dalším příspěvkem do oblasti výzkumu izolace kyseliny ferulové z pšeničných otrub. 

Tyto výsledky by mohly najít uplatnění i při valorizaci jiných, na kyselinu ferulovou bohatých 

lignocelulózových materiálů. Z hlediska komplexnosti tohoto výzkumu lze konstatovat, že je nutné 

dále pokračovat v laboratorním měřítku a zaměřit se další parametry jako například regenerace 

adsorbentu, převedení do kolonového provedení, dehydratace produktu nebo zlepšení postupu pro 

odstranění proteinů a dalších kontaminujících složek. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ANOVA – Analýza rozptylu 

HPLC – Vysokotlaká kapalinová chromatografie 

UV – ultrafialová část spektra 

VIS – viditelná číst spektra  

FTIR – infračervený spektrometr s furierovou transformací 


