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ABSTRAKT 

 V posledních letech se zvýšil zájem o stanovení anthokyanů v hroznech a vínech 
červených odrůd, protože hrají významnou roli v kvalitě barvy červených vín, ale mají také 
mnoho prospěšných účinků na lidské zdraví. Přispívají například k redukci srdečně-cévních 
onemocnění, mají antimutagenní, protizánětlivé, antikarcinogenní a v neposlední řadě také 
antioxidační vlastnosti. 

Předložená dizertační práce se zabývá komplexním studiem alkoholových a vodných 
extraktů z hroznových slupek, připravených ze dvou vinných odrůd: Alibernet 
a Svatovavřinecké. Extrakty byly připraveny ze tří různých navážek lyofilizovaných 
hroznových slupek (0,5; 1,0 a 1,5 g) pomocí vysokotlaké extrakce rozpouštědlem (PFE) 
a extrakce stlačenou kapalnou horkou vodou (PHWE) při teplotách 40 až 120 °C a tlaku 
15 MPa. Jako rozpouštědlo byl použit methanol, ethanol a voda. 

Pomocí Folin-Ciocalteauho metody byl u jednotlivých extraktů stanoven celkový obsah 
polyfenolů (TPC) a jejich trichromatické souřadnice (CIE Lab) byly stanoveny pomocí UV-
VIS spektrofotometru. Identifikace a kvantifikace anthokyanů byla provedena pomocí vysoce 
účinné kapalinové chromatografie ve spojení s detekcí pomocí diodového pole (HPLC-DAD). 
Bylo také změřeno pH všech extraktů s využitím skleněné elektrody. Antioxidační aktivita 
byla testována EPR spektroskopií s využitím Fentonova systému (H2O2/Fe2+), generujícího 
reaktivní radikály (•OH, O2

-•, •CH3), ve spojení s technikou spinových lapačů, využívající 5,5-
dimethyl-1-pyrrolin-N-oxid (DMPO) jako spinový lapač. Radikál-zhášející aktivita byla 
posouzena pomocí stabilního volného radikálu 1,1-difenylu-2-pikrylhydrazylu (•DPPH) 
a kation radikálu 2,2'-azino-bis-(3-ethylbenzthiazolin-6-sulfonové kyseliny) - (ABTS•+). 

Všechna data byla zpracována pomocí analýzy hlavních komponent (PCA) a kánonické 
diskriminační analýzy (CDA) kvůli specifikaci optimálních extrakčních podmínek pro 
potenciální využití extraktů jako potravinových doplňků nebo barviv. 

Výsledky prokázaly, že hroznové slupky obou odrůd jsou slibným zdrojem anthokyanů 
s možným využitím v potravinářském průmyslu. 
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ABSTRACT 

The determination of anthocyanins in red grapes and wines has been of increasing interest 
in the last years, as they play an important role in colour quality of red wines revealing also 
many human health beneficial effects. They contribute e.g. to the reduction of coronary heart 
disease, but exhibit also antimutagenic, anti-inflammatory, anti-carcinogenic and antioxidant 
properties.  

In this doctoral thesis, the complex study of grape skin alcoholic and water extracts, 
prepared from Alibernet and St. Laurent wine grape varieties is presented. Extracts were 
prepared from three different amounts (0,5; 1,0 and 1,5 g) of lyophilized grape skin powder 
using the Pressurized fluid extraction (PFE) and the Pressurized Hot Water Extraction 
(PHWE) at different temperatures ranging from 40 up to 120°C and pressure of 15 MPa. 
Methanol, ethanol and water were used as a solvents. 

Total phenolic compound content (TPC) of individual extracts was determined using the 
Folin-Ciocalteau assay and their tristimulus color values (CIE Lab) were estimated, using the 
UV-VIS spectrophotometer. The identification and quantification of anthocyanins by high-
performance liquid chromatography with diode array detection (HPLC-DAD) was performed. 
In addition, pH values of all extracts were also measured using the combinated glass 
electrode. Antioxidant activity of extracts was tested by EPR spectroscopy in Fenton system 
(H2O2/Fe2+) generating reactive radicals (•OH, O2

-•, •CH3) followed by spin trapping 
technique, using 5,5-dimethylpyrroline-N-oxide (DMPO) as spin trap. In addition, radical 
scavenging activity of extracts was assessed applying 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (•DPPH) 
free radical and 2,2'-azino-bis-(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid) cation radical (ABTS•+) 
assays.  

All the experimental data were processed with principal component analysis (PCA) and 
canonical discriminant analysis (CDA) to specify the optimum extraction conditions for 
extract preparation from the perspective of the potential further application of the extracts as 
food supplements or food colour enhancers. 

The results indicated that grape skins of both varieties are a promising source of 
anthocyanins with prospective application in food industry. 
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1. ÚVOD  
 

V současné době se klade důraz na zdraví, zejména na zdravou životosprávu. Je snahou 
konzumovat potraviny bohaté na vlákninu, vitamíny a antioxidanty. Antioxidanty jsou 
předmětem zájmu jak potravinářských, tak i zdravotnických odborníků. V lidském organismu 
představují ochranu před oxidačním poškozením nejen antioxidanty syntetizované v těle, ale 
i ty, které jsou přijímány s potravou. Z chemického hlediska můžeme za antioxidant 
považovat látku, která zabrání reakci reaktivního metabolitu s jinou látkou. Z biologického 
hlediska je antioxidant taková sloučenina, která i v malém množství ve srovnání s koncentrací 
substrátu reaguje s volnými radikály za tvorby relativně stabilních netoxických produktů. 
Tento produkt by neměl spouštět další radikálové reakce. Výsledkem aktivity antioxidantů je 
ochrana biologicky důležitých molekul a tím v konečném důsledku ochrana tkání i celého 
organismu. 

Hroznové slupky červených odrůd Vitis vinifera jsou bohaté na polyfenoly, jimž jsou 
připisovány antioxidační vlastnosti. Tyto a další látky se dostávají do vína během kvašení. 
Látky fenolické povahy se výrazně podílí na senzorických vlastnostech vína, kterými jsou 
barva, chuť, hořkost, ostrost aj. Byly prokázány i mnohé další zdraví prospěšné účinky těchto 
látek, jako například redukce koronárních onemocnění, antikancerogenní, antimutagenní 
a protizánětlivé účinky. 

Cílem disertační práce bylo komplexně charakterizovat extrakty z hroznových bobulí 
červených odrůd Vitis vinifera (Alibernet a Svatovavřinecké) z vinařské oblasti Morava, 
připravených extrakcí rozpouštědlem za zvýšeného tlaku a teploty (Pressurised Fluid 
Extraction, PFE) a extrakcí stlačenou kapalnou horkou vodou (Pressurised Hot Water 
Extraction, PHWE). Tyto extrakty mají potenciální využití v potravinářském průmyslu jako 
barviva nebo aditiva zlepšující vlastnosti konečného produktu. Jsou ideálním postředkem 
náhrady syntetických produktů, zejména při současném trendu využití přírodních barviv 
a antioxidantů v potravinářském průmyslu. 

Významnou částí práce po stránce experimentální bylo testování antioxidačních a radikál-
zhášejících vlastností připravených extraktů využitím elektronové paramagnetické rezonance 
(EPR). Pozornost se věnovala také identifikaci a kvantifikaci barviv jednotlivých extraktů 
pomocí vysoce účinné kapalinové chromatografie s detekcí v diodovém poli (HPLC−DAD) 
a charakterizace vybraných parametrů vzorků pomocí UV−VIS spektrofotometrie (zejména 
celkový obsah polyfenolických látek a barevné souřadnice studovaných extraktů). 

Experimentálně získané parametry byly vzájemně korelovány pomocí multivariačních 
statistických metod s cílem posoudit vliv způsobu přípravy (rozpouštědlo, tlak, teplota) na 
vlastnosti výsledných extraktů. Tento poznatek může být následně efektivně využit při 
praktické aplikaci do výroby, tj. přípravě potravinových doplňků, barviv či jiných produktů 
z vinných extraktů. 
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2. SOUČASNÝ STAV DANÉ PROBLEMATIKY 

2.1. Réva evropská – Vitis vinifera 
Ušlechtilá réva evropská Vitis vinifera je nejstarším a jediným evropským druhem révy 

vinné. K nám se dostala ze Středomoří, kde má tradici několik tisíc let. Je příbuzná s révou 
Vitis sylvestris rostoucí divoce v západní Asii a byla známa i v celé jižní a střední Evropě. 
Réva Vitis vinifera je geneticky velmi plastická, a proto existují stovky jejích odrůd, vznik-
lých mutací nebo cílevědomým šlechtěním, adaptovaných na nejrůznější půdní i klimatické 
podmínky [1]. 

Je to teplomilná rostlina, které se daří v oblastech, kde neklesají zimní teploty pod –20 °C, 
průměrné letní teploty jsou 18–25 °C a jarní 12 °C. Horní mez jejího pěstování je na severní 
polokouli na 20 ° až 50 ° s.z.š. a na jižní polokouli 30 ° až 50 ° j.z.š. [1]. 

Optimální podmínky pro dokonalé vyzrání hroznů jsou v oblastech, kde se nevyskytují 
jarní mrazy a kde je dostatek slunečního záření během roku. Velmi důležitý z tohoto hlediska 
je i dlouhý a teplý podzim, který pro úplné dozrání hroznů vytváří optimální podmínky. 

 

2.2. Složení hroznů 
Chemické složení hroznů ovlivňuje způsob technologie výroby vína s cílem dosažení 

maximální kvality vín. Hrozen se skládá z třapin a bobulí. Nejdůležitější částí hroznu jsou 
bobule, které se skládají ze slupky, dužniny a semene (obr. 1). Chemické složení hroznů se 
liší velkým množstvím velmi cenných přírodních látek. 

 
 
 

 

 

 

 

 
Obr. 1: Průřez bobule hroznu (A – nezralá bobule, B – zralá bobule, 1 – dřeň, 2 – semena, 
 3 – blizna, 4 – slupka, 5 – cévní svazek, 6 – štětinka, 7 – stopka, 8 – obal, 9 – dužnina, 10 – 
obvodové cévní svazky) [2]. 

 
Z morfologického hlediska jsou jednotlivé složky hroznu velmi rozdílné. Jejich hmotnostní 

zastoupení závisí nejen na kultivaru hroznu, ale i na ekologických a pěstitelských faktorech, 
případně i na výskytu rozličných chorob a škůdců. Jednotlivé části hroznu mají podstatný vliv 
na chemické složení a kvalitu vína. Z tohoto hlediska nejvýznamnějšími parametry jsou 
hmotnost hroznu, počet bobulí, hmotnost 100 bobulí, hmotnost 100 semen, počet bobulí ve 
100 gramech aj.. Podle údajů v literatuře [3] se složení hroznů pohybuje v tomto rozpětí: 

• bobule 95–98 %, z toho 7–11 % slupky, 2–6 % semen, 83–91 % dužniny 
• třapiny 2–5 % 

A B 
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2.2.1. Bobule 

Bobule se tvoří na stopce hroznu. Podle stavby třapin, délky stopek, velikosti a počtu 
bobulí se určuje charakter a tvar hroznu. Skládá se ze slupky, dužniny a semena. Na velikost 
má rozhodující vliv typ kultivaru, výživa výsadby, dostatek vody v půdě, aj. Tvar i barva 
bobulí jsou vlastností kultivaru. Známé jsou bobule sytě zelené, zlatožluté, bledorůžové, 
růžové, červené, sytě červené až modrofialové. Stupeň zralosti reprezentuje barevný tón 
barviv [3]. 

Dozrávání bobulí: v první fázi dozrávání je transport cukrů z listů větší než spotřebují 
buňky bobule v rámci jejich metabolismu. Nastává změna v kvalitativní a kvantitativní 
skladbě komponent buněčných šťáv bobule a ostatních částí hroznu. Slupka bobule se 
ztenčuje, stává se elastickou, zmenšuje se koncentrace zelených listových pigmentů. Vytváří 
se voskový povlak specifický pro jednotlivé kultivary. V aromatických odrůdách se hromadí 
buketní látky, které mají v rámci jednotlivých kultivarů rozdílné složení. Modré kultivary 
kumulují v horních pletivech slupky rostlinné anthokyany a třísloviny, jejichž součástí jsou 
hlavně katechiny, což se projevuje zbarvením bobulí do modročervené. U bílých kultivarů se 
mění zelená barva na zelenožlutou až zlatožlutou a u některých na rezavěžlutou. Dozrávání 
bobulí podmiňuje zejména kultivar, poloha stanoviště, podnebí, pěstitelské a klimatické 
podmínky ročníku. Od klimatických podmínek závisí intenzita asimilace a dýchacích procesů 
v průběhu dozrávání bobulí a tak tyto procesy přímo ovlivňují kvalitu úrody. Spolu s jinými 
složkami jsou nejdůležitějšími látkami, s ohledem na kvalitu hroznů, cukry a kyseliny, jejichž 
koncentrace je po vodě nejvyšší [3]. 

 

2.2.1.1 Slupka 

Slupka bobule tvoří 9–11 % celkové hmotnosti hroznů. Hlavní složkou je voda, na kterou 
připadá 53–82 %, dále obsahuje značné množství přírodních látek, které mají velký vliv na 
kvalitu vína. Buněčné šťávy slupky obsahují cukry, organické kyseliny, třísloviny, 
polyfenoly, oxalát vápenatý, listové pigmenty, flavony, dusíkaté a minerální látky. Buněčnou 
membránu slupky tvoří především celulosa a voskové sloučeniny. Jejich množství je kolem 
1,5 % [2, 3]. Tyto látky vytváří souvislý povlak, který reguluje intenzitu dýchání, chrání 
bobuli před působením externí vlhkosti a od nežádoucích mikroorganismů. Vosková 
substance se skládá ze stearinu, palmitinu, laurinu, myristinu, pelarginu a cenantinu. Slupky 
bílých kultivarů obsahují žlutozelená barviva, tzv. flavony a chlorofyl. Ve slupkách červených 
a modrých bobulí jsou červená barviva, tzv. anthokyany, které se po čas dozrávání akumulují 
v subkutikulárních vrstvách slupky. Z modrých odrůd můžeme vyrobit bílé nebo růžové víno, 
vylisujeme-li je ihned po sklizni, protože barvivo uzavřené v buňkách se z nich uvolňuje 
nakvašováním nebo ohřevem, stejně jako aromatické látky. Většina odrůd hroznů na výrobu 
červených vín má barvivo ve slupkách, jen některé odrůdy a hybridy mají barvivo i v dužnině. 

Obsah cukrů a kyselin ve slupkách zralých bobulí je nižší nežli v nezralých bobulích, 
protože během vývinu je slupka fotosynteticky aktivní. Ve slupce se však nachází oxalát 
amonný a velké množství dalších dusíkatých látek, které tvoří 1,5–2 % sušiny. V bobulích se 
nacházejí také třísloviny, zvláště u modrých odrůd je obsah tříslovin značný 2–4 % a závisí na 
kultivaru a ročníku [2, 3]. 
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2.2.1.2 Dužnina 

Je základní částí bobule pro vinařskou technologii. Dužninu tvoří dvě části: vnější část – 
obvodová, která je šťavnatější a vnitřní – tužší, ve které se nachází semena a cévní svazky. 
Jimi proudí vodné roztoky asimilátů do bobule. Dužnina tvoří podstatnou část bobule. V ní se 
nacházejí také všechny látky, které obsahuje vylisovaný hroznový mošt. Chemické složení 
a chuťové vlastnosti dužniny závisí především na kultivarových vlastnostech hroznu a mají 
rozhodující vliv na kvalitu vinařských výrobků. Podstatnou složkou dužniny je voda 
(v 1000 g moštu se jí nachází 700–800 g). Dále jsou to cukry (100–280 g), volné organické 
kyseliny (2–5 g), vázané organické kyseliny (3–10 g), minerální látky (2–3 g) a dusíkaté látky 
(0,5–1,0 g). V menším množství se v ní nacházejí třísloviny, zelená, žlutá a červená barviva, 
vitamíny, enzymy, buketní látky a popeloviny. Konzistenci dužniny ovlivňují kultivarové 
vlastnosti, obsah vody a dusíku v půdě. [3]. 
 

2.2.1.3 Semena 

1000 bobulí obsahuje průměrně 1800–2000 semen, u kterých sušina tvoří téměř 71,5 % 
z hmotnosti semen. Podstatnou část sušiny (10–20 %) tvoří olej, jenž je zelený s rozličnými 
odstíny, a třísloviny. Třísloviny tvoří 3–6 %, při nakvašování rmutu se uvolňují. U červených 
vín se vyluhování tříslovin podporuje, protože třísloviny jsou tu nezbytné v harmonickém 
poměru s kyselinami, barvivem a ethanolem. Bílé aromatické odrůdy, které se nakvašují, 
mohou zůstat na rmutu maximálně dva dny, protože zvýšený obsah tříslovin je v nich 
nežádoucí. Hlavními komponenty oleje jsou glyceridy kyseliny stearové, palmitové 
a linolové. V menších množstvích se v něm nachází glyceridy kyseliny olejové, ricinové 
a linolenové. Semena obsahují i leukoanthokyany, které zvyšují kvalitu červených vín, 
protože se mohou transformovat na anthokyany a třísloviny. Z cukrů se v semenech nachází 
glukosa, fruktosa a sacharosa. [2, 3].  

 

2.2.2. Třapiny 

Třapiny jsou soubor rozvětvených stopek hroznu. Zabezpečují spojení mezi listy 
a bobulemi. Jejich prostřednictvím proudí šťávy z kořenů do bobulí a opačně. Chemické 
složení třapin je v závislosti od kultivaru rozdílné. Třapiny tvoří asi 2,7–6,0 % z celkové 
hmotnosti hroznu. Obsah vody závisí na zralosti bobulí. V období sběru hroznů tvoří její podíl 
78–80 % hmotnosti třapin. Třapiny obsahují málo cukrů, kyseliny vinné a jablečné, ale více 
tříslovin, dusíkatých a minerálních látek. Dostatečně nevyzrálé třapiny obsahují značné 
množství zelených a žlutých barviv. Při lisování vyšším tlakem může nastat nežádoucí vytla-
čování chlorofylových pigmentů do moštů, čímž se znehodnocuje kvalita moštů. Proto se před 
lisováním třapiny z hroznů odstraňují. Třapiny obsahují 75–80 % vody, 1–3 % taninu, 7–
10 % dřevitých látek, živic 1–2 %, minerálních látek 1,5–2,5 %, 0,3–1,2 % organických 
kyselin a 0,3–0,5 % cukrů [3]. 

 

2.3. Polyfenoly 
Polyfenoly se dělí na dvě hlavní skupiny látek - flavonoidní a neflavonoidní. Látky 

flavonoidní povahy se nacházejí ve slupkách, semenech a třapinách. Patří sem anthokyany, 
flavony, flavanony, flavonoly, flavanoly (také nazývané katechiny), proanthokyanidiny. 
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Neflavonoidní sloučeniny se nacházejí převážně v dužnině, zahrnují hlavně fenolické kyseliny 
a resveratrol [4]. 

Flavonoidy jsou nejdůležitější látky z polyfenolů jak po stránce kvality, tak kvantity [4]. 
Jsou to polyfenolické sloučeniny syntetizované rostlinami. Ve své molekule obsahují 
flavanový cyklický skelet, který sestává ze dvou substituovaných benzenových kruhů (A a B) 
a pyranového kruhu C, napojeného na kruh A (obr. 2) [5]. 

Ve světelné fázi fotosyntézy působí jako katalyzátory a mohou plnit úlohu regulátoru 
metabolizmu železa v organizmu. Jednou z jejich významných funkcí je ochrana rostlinných 
buněk inhibováním reaktivních radikálových meziproduktů, které se mohou vytvářet ve 
fotosyntetickém elektronovém transportním systému. Díky jejich schopnosti absorbovat UV 
záření flavonoidy ochraňují rostliny před poškozením sluncem a zneškodňují radikálové 
meziprodukty generované UV zářením. 

Spolu s mnohými fyziologickými úlohami v rostlinách jsou flavonoidy také důležitou 
součástí lidské stravy i přes to, že nejsou považovány za výživové složky. Množství 
příjmaných flavonoidů ve stravě je podstatně vyšší v porovnání s vitaminem C i E. 
Doporučený příjem flavonoidů je 50 až 800 mg/den v závislosti na množství zkonzumované 
zeleniny, ovoce a určitých nápojů [6].  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Obr. 2: Struktura flavanu (2-fenylbenzopyranu, 2-fenylchromanu) [5]. 
 

2.3.1 Anthokyany 

2.3.1.1 Obecná charakteristika 

Anthokyanidiny a jejich glykosidy anthokyany jsou jedny z nejrozšířenějších polyfeno-
lických látek v přírodě a jsou v řadě případů hlavním nositelem barvy rostlinných materiálů 
[6]. Označení anthokyany pochází z řeckých slov květ (anthos) a modrý (kyaneos) [7]. 

Strukturálně jsou hroznové anthokyany odvozeny z šesti základních anthokyanidinů [6] 
(obr. 3). Jsou to kyanidin (název podle latinského názvu chrpy, Cyanus sp.), pelargonidin 
(pelargónie, Pelargonium sp.), peonidin (pivoňky, Paeonia sp.), delfinidin (stračky, 
Delphinium sp.), petunidin (petunie, Petunia sp.) a malvidin (slézu, Malva sp.) [7]. 

Anthokyany se v přírodě vyskytují většinou v glykosidické formě, což znamená, že 
původní barevná složka (aglykon) anthokyanidin je vázaný na cukernou složku [8] (obr. 4). 
Cukr se nejčastěji na tyto aglykony váže v poloze C-3 nebo C-5, ve výjimečných případech 
i v poloze C-7. Jsou to především D-glukosa, D-galaktosa, L-rhamnosa, L-arabinosa, rutinosa 
a soforosa. V poloze C-5 je vždy vázána D-glukosa. Cukry, především v poloze C-3, mohou 
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petunidin 
(purpurově modrý) 

pelargonidin 
(šarlatově červený) 

kyanidin 
(fialový) 

peonidin 
(fialový) 

delfinidin 
(purpurově modrý) 

malvidin 
(purpurový) 

být často acylovány deriváty kyseliny skořicové, nejčastěji však p-kumarovou, kávovou 
a ferulovou kyselinou [6].  

Pokud je vázaná 1 molekula cukru s molekulou aglykonu, mluvíme o monoglykosidech, 
pokud jsou vázány 2 molekuly cukru s 1 molekulou aglykonu, mluvíme o diglykosidech [8].  

 

 
Obr. 3: Základní anthokyanidiny [7].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Obr. 4: Struktura glykosidické formy [7]. 

2.3.1.2 Biosyntéza anthokyanů 

Biosyntéza anthokyanů vychází z biosyntézy flavonoidů (obr. 5). Prvním krokem je vznik 
p-kumaroyl-CoA (CoA = koenzym A), který je odvozený od L-fenylananinu a vstupuje do 
kondenzační reakce s třemi molekulami malonyl-CoA. Přitom se uvolňuje C15 meziprodukt – 
tetrahydroxychalkon. Klíčovým metabolitem, z něhož se tvoří anthokyany, je dihydroflavonol 
(např. dihydrokempferol) [5].  
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Obr. 5: Biosyntéza anthokyanidinu pelargonidinu [5]. 

 

2.3.1.3 Výskyt anthokyanových barviv 

Anthokyany se vyskytují v mnoha druzích rostlin, kde jsou lokalizovány v buněčných 
vakuolách. Hlavními zdroji využívanými jako potraviny jsou plody rostlin čeledi révovitých 
(Vitaceae, hrozny vinné révy) a růžovitých (Rosaceae, třešně, švestky, maliny, jahody, 
ostružiny aj.). Další potravinářsky významné rostliny obsahující anthokyanová barviva patří 
do čeledi lilkovitých (Solanaceae, lilek, odrůdy brambor s červenou slupkou), lomikameno-
vitých (Saxifragaceae, červený a černý rybíz, červené odrůdy angreštu), vřesovcovitých 
(Ericaceae, borůvka, brusinka), olivovitých (Oleaceae, oliva) a brukvovitých (Brassicaceae, 
červené zelí, ředkvičky) aj.[7]. 

Evropské odrůdy vinné révy (Vitis vinifera) obsahují především 3-monoglykosidy různých 
aglykonů. Převládajícím pigmentem je malvidin-3-β-D-glukopyranosid, dříve nazývaný oenin 
[7]. 

Jak již bylo napsáno v části 2.2.1.1., většina odrůd hroznů na výrobu červených vín má 
barvivo ve slupkách, jen některé odrůdy a hybridy mají barvivo i v dužnině. 
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Barvivo se tvoří ve slupkách účinkem světla a nevniká do bobule z listů jako cukr. U druhů 
se zbarvenou dužninou vniká barvivo z listů do bobulí. Postupně se zbarvují listy, později 
letorosty a třapiny. Nakonec se zbarví i bobule. Slupky se zbarvují nezávisle, podobně jako 
u ostatních modrých odrůd [8]. 

Zbarvení různých odrůd hroznů závisí na množství barviva ve slupkách, obsahu kyselin 
(pH) v bobulích a přítomnosti minerálních látek (např. Fe, Al, Mg, aj.) [3]. Z kyselejších 
hroznů se převážně vyrábějí jasně červená vína, zatímco z málo kyselých bobulí je víno tmavě 
červené až modré [8]. Hrozny mohou být v různých odstínech oranžové, růžové, červené, 
fialové a modré. Odstín barvy závisí na počtu a poloze hydroxylových skupin ve struktuře 
anthokyanu, na přítomnosti komplexotvorných kovů a cukerných složek. Anthokyany jsou 
rozpustné ve vodě a alkoholu, nerozpustné jsou v chloroformu a etheru [5]. 

Cukry v molekule anthokyanů způsobují nejen jejich rozpustnost ve vodě, ale ovlivňují 
i jejich stabilitu v hroznových moštech a vínech. Z toho vznikly domněnky o nepřítomnosti 
volných aglykonů v rostlinách. Případný výskyt aglykonů se považuje za výsledek hydrolýzy 
glykosidů, protože volné anthokyany jsou velmi nestálé v důsledku toho, že dvě sousední 
hydroxylové skupiny v B řetězci anthokyanidinu jsou schopné s kovy vytvářet chelátové 
komplexy. Tento proces se považuje v rámci stability anthokyanů za velmi významný při 
vzniku polymerů anthokyanů s ohledem na stabilitu červených vín [3]. 

 

2.3.1.4 Biologická aktivita anthokyanů 

Anthokyany mají vliv na permeabilitu buněčných membrán kapilár, působí pozitivně na 
snížení napětí cévní stěny. Tím, že snižují permeabilitu kapilár, zabraňují vzniku edémů. 
Urychlují tak hojení ran a významně zmenšují oblast poškození tkáně. Působí preventivně 
proti ateroskleróze. Ovlivňují lipidový metabolismus a chrání pacienty s ischemickou 
chorobou srdeční před ataky anginy pectoris. Působí protiulcerózně a posilují ochranné 
mechanismy žaludeční sliznice. Významné použití mají i v oftalmologii, kde zlepšují funkci 
mikrocévního systému oka. Anthokyany také podporují adaptaci na šero, protože stimulují 
regeneraci rodopsinu (pigmentu reagujícího na světlo) a upravují enzymové paramenty, které 
jsou spojeny s poškozením sítnice. V neposlední řadě mají antioxidační účinky, čímž chrání 
před účinkem volných radikálů [5]. 

 

2.3.1.5 Využití v potravinářství 

Anthokyany izolované z přírodních zdrojů se používají, jako potravinářská barviva (E134). 
Nevýhodou však je, že svou intenzivní barvu mají v prostředí o pH < 3,5, takže jsou vhodné 
jen pro kyselé potraviny [7].  

Nejčastěji se k barvení potravin používají anthokyanová barviva získávaná z hroznů révy 
vinné (slupek či sedimentů šťáv), jejichž obsah anthokyanů je 0,3−7,5 g/kg. Bohatým zdrojem 
jsou také plody bezu černého nazývané bezinky (2−10 g/kg), hlávky červeného zelí 
(0,7−0,9 g/kg), květy ibišku (15 g/kg v sušině) aj. [7]. 

Anthokyany mají antimutagenní účinky, redukují koronární onemocnění, antikarcinogenní, 
protizánětlivé a další pozitivní účinky na lidské zdraví, což bylo dokázáno v mnoha pracích 
[9−13]. Mezi hlavní anthokyany identifikované ve slupkách Vitis Vinifera patří 3-O-glukosidy 
a 3-O-acetyl glukosidy delfinidinu, kyanidinu, petunidinu, peonidinu a malvidinu [14−16]. 
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Během zpracování vína se vyextrahuje 30–40 % polyfenolů (převážně anthokyanů) 
obsažených v hroznových bobulích [14]. 

Primárním zájmem je najít vhodný systém pro rychlou a účinnou extrakci anthokyanů, 
jakožto velice reaktivních látek, citlivých na změny pH [17, 18]. Tradičně se používala 
macerace v organických rozpouštědlech [11, 19] nebo okyselených vodných roztocích 
organických rozpouštědel [17, 20], pak také Soxhletova extrakce [21]. V minulosti byla také 
k extrakci různých fenolických látek z hroznů a vína použita superkritická fluidní extrakce 
s CO2 [21] a extrakce za vysokého tlaku a teploty s okyselenou vodou, vodou s přídavkem 
SO2 a s okyselenými organickými rozpouštědly [9, 14, 22]. Mezi nejčastěji používaná 
rozpouštědla pro extrakci anthokyanů z rostlinných materiálů patří methanol, ethanol, aceton 
a voda. Často se pracuje se směsí těchto rozpouštědel (methanol/voda, methanol/aceton/voda, 
ethanol/voda aj.) [9] a jejich roztoky po okyselení. Pro okyselení se používají především 
anorganické kyseliny (převážně kyselina chlorovodíková) [10]. Takto okyselené extrakty však 
nejsou příliš stabilní, jako nejvíc stabilní rozpouštědlo se ukázal 50% směs methanolu a vody 
[23]. 

Anthokyanová barviva byla stanovována v různých druzích potravinářských surovin. Byla 
to především červená vína a meziprodukty při jejich výrobě [24–34], vinné slupky [9, 11, 19, 
35−39], černý rybíz [17, 39], borůvky [17, 40], jahody [41], brusinky [17, 41], červené zelí 
[42, 43] a slupky pigmentovaných brambor [44]. 

Na separaci a kvantifikaci anthokyanových barviv se nejčastěji používá HPLC/DAD 
s využitím C18 kolony [9, 11, 24−32, 36−39] a gradientovou elucí. Vysoce účinná kapalinová 
chromatografie se spektroskopickým detektorem s diodovým polem (HPLC/DAD) byla 
v některých případech doplněna hmotnostní detekcí. Jako iontové zdroje byly použity 
ionizační elektrosprej (MS/ESI) [17, 24, 25, 29, 30, 34, 37, 43] a iontová past (MS/IT) [11, 
26]. Tato metoda byla v mnoha případech volena pro přesnou identifikaci barviv pomocí 
hmotnostního spektra, tedy jako kontrolní metoda. Jako kontrolní metoda k HPLC/DAD byla 
efektivně využítá nukleární magnetická rezonance (1H-NMR) [25]. Separace barviv 
hroznového vína byla mimo jiné realizována tenkovrstevnou kapalinovou chromatografií 
(TLC) [19]. Pro stanovení polyfenolických látek ve víně byla efektivně využita HPLC ve 
spojení s elektrochemickým detektorem [27]. Pro detekci anthokyanů v červeném víně byla 
využita plynová chromatografie s plamenovým ionizačním detektorem (GC/FID), přičemž 
jako kontrolní metoda byla použita plynová chromatografie spojená s hmotnostní detekcí 
(GC/MS) [21]. 

Vzrůstající pozornost je v posledních letech zaměřena na polyfenoly vína a hroznů, 
vzhledem k jejich antioxidačním a radikál–zhášejícím schopnostem. Několik studií se zabývá 
antioxidačními vlastnostmi vína a jeho bioproduktů (matoliny, dužnina, semena, drť 
a třapiny) [45–49]. Byly zjištěny rozdílné korelace mezi obsahem polyfenolů a antioxidační 
aktivitou. Někteří autoři našli pozitivní korelaci a jiní nenašli žádný vztah mezi obsahem 
polyfenolů a antioxidační aktivitou [18, 45, 46, 48–53]. Většina metod používaných na 
hodnocení antioxidačních vlastností je založena na schopnosti zhášet volné radikály, 
nejčastěji •DPPH a ABTS•+ což může být sledováno buď UV/VIS spektrofotometrem [17, 18, 
20, 22, 45–47,50–53] – dochází k postupnému odbarvování systémů během experimentu 
v důsledku vzniku bezbarevných redukčních produktů, u DPPH je např. dobře popsána jeho 
redukce na DPPH2 a ABTS•+ zpět na ABTS [52, 55, 57–59] nebo přímým měřením EPR 
spektrometrem [53–57, 60]. Další možností na měření antioxidační aktivity je nepřímá 
metoda EPR s využitím spinových lapačů, která byla například použita ke studiu aktivity 
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a termální stability antioxidantů ve vzorcích zeleného, černého, ovocného čaje, olivového 
oleje, vína a piva [12, 53–57, 60].  

 

3. POUŽITÉ EXPERIMENTÁLNÍ METODY 

3.1 Extrakce 
Pro extrakci barviv z rostlinných materiálů je možné použít různé metody analytické 

chemie. Je snahou najít rychlou a účinnou extrakční techniku, mezi klasické chemické metody 
patří macerace, Soxhletova extrakce nebo použití ultrazvuku. Moderní, rychlou, účinnou 
a šetrnou metodou je extrakce rozpouštědlem za zvýšené teploty a zvýšeného tlaku neboli 
vysokotlaká extrakce rozpouštědlem (PFE) a extrakce stlačenou kapalnou horkou vodou 
(PHWE). 

 

3.1.1 Vysokotlaká extrakce rozpouštědlem (PFE) 

Vysokotlaká extrakce rozpouštědlem (Pressurised Fluid Extraction – PFE, Pressurized 
Solvent Extraction – PSE, Accelerated Solvent Extraction – ASE) je relativně nová technika, 
která je založena na principu extrakce tuhá látka – kapalina. Probíhá za zvýšené teploty 
a tlaku během krátkého časového intervalu. Jelikož se pracuje za zvýšeného tlaku, udržuje se 
extrakční činidlo v kapalném stavu. Vlivem těchto podmínek dochází ke zvýšenému efektu 
extrakce. K extrakci lze použít čisté látky i směsi vzájemně mísitelných rozpouštědel [61]. 

 
Princip PFE: 
� Rozpouštědlo je v kapalném stavu při teplotě (T1) a tlaku (P1) [62]. 
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� Jakmile dojde k nárůstu teploty (T1→T2), rozpouštědlo přechází z kapalného stavu na 

plynný a efektivita extrakce je nulová [62].  
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� Pokud ale dojde ke zvýšení tlaku (P1→P2), rozpouštědlo opět přejde do kapalného 

stavu a narůstá tak i efektivita extrakce [62]. 
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PFE je výsledkem snahy zlepšit některé charakteristiky kapalinových extrakcí za nízkých 
teplot a tlaků, především pokud jde o rychlost extrakce (zvládnutelný počet vzorků za časo-
vou jednotku), usnadnění automatizace a snížení spotřeby rozpouštědel. Ve srovnání s klasic-
kými postupy kapalinové extrakce za nízkých tlaků (např. extrakce podle Soxhleta) nabízí 
vysokotlaká extrakce rozpouštědlem některé důležité výhody [63]. 

Zvýšená teplota při extrakci zvyšuje těkavost analyzovaných látek, a tím zpravidla i jejich 
rozpustnost v použitém rozpouštědle. Zvýšená teplota rovněž usnadňuje uvolnění 
analyzovaných látek z matrice vzorku díky urychlení transportních procesů a zeslabení 
interakcí analyzovaných látek s matricí. To se projevuje celkovým snížením spotřeby 
rozpouštědel a tím tedy i nižší zátěží na životní prostředí. PFE umožňuje jednoznačnou 
kontrolu složení rozpouštědla a jeho řízenou spotřebu. Relativní nevýhodou vysokotlaké 
extrakce rozpouštědlem proti nízkotlaké kapalinové extrakci naopak může být vyšší 
pořizovací cena zařízení, která je ovšem postupně kompenzována sníženými náklady na 
rozpouštědla [63]. 

Vysokotlaká extrakce rozpouštědlem je ideální technologie pro extrakci anthokyanů, neboť 
splňuje základní podmínku úspěšné extrakce těchto barviv a tou je krátký čas extrakce. PFE 
umožní rychlou extrakci (3–20 min.) analytu v uzavřeném prostředí, pod vysokým tlakem 
(3,3–20,3 MPa) a teploty (40–200 °C) [9]. 
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3.1.2 Extrakce stlačenou kapalnou horkou vodou (PHWE) 

Nahradíme-li při PFE organické rozpouštědlo vodou, dostaneme tak techniku s názvem 
extrakce stlačenou kapalnou horkou vodou známou také pod názvem extrakce subkritickou 
vodou neboli „Pressurized Hot Water extraction (PHWE) a Subcritical Water Extraction 
(SWE)“. Subkritická voda je charkterizována teplotami mezi normálním bodem varu (100 °C) 
a kritickým bodem vody (374 °C) [64]. 

Význam použití subkritické vody jako extrakčního činidla je hlavně v tom, že voda 
s rostoucí teplotou a tlakem výrazně mění své fyzikálně-chemické vlastnosti. Pro samotnou 
extrakci má největší význam změna dielektrické konstanty vody s rostoucí teplotou, což má 
za následek, že voda se při vyšších teplotách začne chovat jako organické rozpouštědlo (př. 
dielektrická konstanta vody při 200°C je rovna 36, což je velmi blízké dielektrické konstantě 
methanolu). Slovo „stlačené“ znamená, že má-li voda zůstat v kapalném stavu, musí být tlak 
při extrakci vyšší než tenze nasycených par vody za příslušné teploty. Kromě skutečnosti, že 
voda je „nejzelenějším“ rozpouštědlem, je tedy i rozpouštědlem „nejladitelnějším“ ve smyslu 
dosažitelné změny solvatační schopnosti s teplotou a tlakem a okruh typů látek, které je 
vodou možno extrahovat, je značně rozšířen [64]. 

Princip samotné PHWE i extrakční postup je stejný jako v případě PFE. Extrakční 
aparatura má oproti PFE extraktoru několik odlišností, je zařazen předehřev vody a série 
chladičů, přes které protéká frakce po ukončení statické části extrakce. Kromě toho je ve 
všech aplikacích PHWE vždy nezbytné vodu před extrakcí důkladně zbavit rozpuštěného 
vzdušného kyslíku. 

Příprava vzorku pomocí PHWE byla poprvé představena v roce 1994 [64]. Další aplikace 
se zabývaly především extrakcemi organických polutantů (zejména polycyklických 
aromatických uhlovodíků, pesticidů a herbicidů) z tuhých vzorků z oblasti životního prostředí 
(půdy, sedimenty) [65]. Oblast využití PHWE byla postupně rozšířena o extrakce biologicky 
aktivních látek z potravin a rostlinných materiálů [66, 67]. 

 

3.2 Vysoce účinná kapalinová chromatografie (HPLC) 
Chromatografie je separační metoda, která se využívá k separaci směsí látek, které jsou 

netěkavé nebo špatně těkavé a termicky labilní (85 % všech sloučenin). Vzorek se nanáší 
mezi dvě vzájemně nemísitelné fáze. Stacionární fáze je nepohyblivá, kapalná mobilní fáze je 
pohyblivá. Vzorek umístíme na začátek stacionární fáze. Pohybem mobilní fáze přes 
stacionární fázi je vzorek touto soustavou unášen. Složky vzorku mohou být stacionární fází 
zachytávány, a proto se při pohybu zdržují. Více se zdrží složky, které jsou stacionární fází 
poutány silněji. Tím se postupně složky od sebe separují a na konec stacionární fáze se 
dostávají dříve složky méně zachytávané [14, 68]. 

Chromatografické separace umožňují vedle separace komponent také jejich současnou 
identifikaci a stanovení s použitím standardů. Jednotlivé zóny separovaných komponent 
vzorku jsou unášeny do detekčního systému, kde jsou signály registrovány a vyhodnocovány 
- vzniká chromatogram, což je soubor tzv. chromatografických píků. Poloha píků na časové 
ose je kvalitativní charakteristikou látky za daných podmínek, plocha píku je úměrná kvantitě 
[14, 68]. 

Schéma vysoce účinné kapalinové chromatografie (High Performance Liquid 
Chromatography, HPLC) je uvedeno na obr. 6.: 
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Hlavní součásti kapalinového chromatografu: 
� Čerpadlo  

Kapalina se čerpá pístovým čerpadlem. Hodnota tlaku se pohybuje okolo 35 MPa. 
� Směšovací zařízení 

Složení mobilní fáze může zůstávat stálé (izokratická eluce) nebo se během separace mění 
(gradientová eluce). 

� Dávkovací zařízení 
Mají dávkovací smyčku (dávkují se desítky µl). Mohou se používat autosamplery = 

automatické dávkovače nebo se dávkuje ručně pomocí mikrostříkačky. 
� Kolona 

Používají se náplňové kolony (materiál nerezová ocel) délky 10–25 cm, vnitřního průměru 
4,6–5 mm, naplněné sorbentem o velikosti zrn 3–10 µm a průtoku 1 až 2 ml/min.  

� Detektor 
K nejběžnějším patří fotometrické detektory. Měří absorbanci eluátu vycházejícího 

z kolony. Jednodušší detektory měří při jedné vlnové délce v UV oblasti, složitější dovolují 
nastavení vlnové délky pomocí monochromátoru. Nejdokonalejší jsou schopny pomocí 
diodového pole (Diode Array Detector – DAD) nebo CCD prvku proměřit absorpční 
spektrum v určité oblasti vlnových délek a uložit ho do paměti. Detekční limit je až 
10−10 g.ml−1. 

Hmotnostní spektrometr (Mass Spektrometry – MS) jako další detektor, převádí vzorek na 
ionizovanou plynnou fázi a vzniklé ionty separuje podle hodnoty podílu jejich hmotnosti 
a náboje (m/z). Má velký rozsah měřených hmotností, vysokou citlivost a má relativně nízké 
detekční limity [14]. 

Refraktometrický detektor (Refractive Index Detector – RID) měří rozdíly mezi indexem 
lomu eluátu a čisté mobilní fáze. Tento typ detektoru není příliš citlivý (detekční limit 
10−7 g.ml−1) [14].  

Fluorescenční detektor je založen na schopnosti látek absorbovat UV záření a pak vysílat 
záření o vyšší vlnové délce, které se měří fotonásobičem. Detektor má detekční limit až 
10−12 g.ml−1 analytu. Je vysoce selektivní [14].  

Detektor infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací (Fourier Transformation 
Infra Red – FTIR) je univerzálním detektorem. Zpracovává infračervená spektra složek 
v mobilní fázi [14]. 

 
 

Obr. 6: Schéma kapalinového chromatografu. 
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3.3 Elektronová paramagnetická rezonance (EPR) 
Tato metoda patří do skupiny magnetických rezonančních metod. Nejširší uplatnění 

z rezonančních metod zaznamenává nukleární magnetická rezonance, která se zabývá studiem 
chování jaderných spinů v magnetickém poli [69, 70]. Naproti tomu použití EPR je omezené 
jen na systémy, které mají paramagnetickou povahu. Avšak aplikace této techniky poskytuje 
velmi cenné informace o struktuře a vlastnostech latek a má svoje místo mezi moderními 
spektroskopickými technikami. 

3.3.1 Základní princip EPR 

Volný nepárový elektron má spinové kvantové číslo 2/1s = . V magnetickém poli může 
zaujmout jen určité diskrétní orientace. Jeho projekcí do směru siločar vnějšího magnetického 
pole získáme hodnotu tzv. magnetického spinového kvantového čísla sM . Počet možných 

orientací spinu s v magnetickém poli je možné všeobecně vyjádřit rovnicí: 

sM  = 2s + 1 (1) 

což v případě elektronu představuje dvě možné orientace ( sM  = ±1/2). Energetický stav 

elektronu s hodnotou sM  = 1/2 se označuje jako stav α, hodnota sM  = –1/2 odpovídá stavu 

β. V magnetickém poli dochází k rozštěpení existující energetické hladiny na dvě hladiny 
s odlišnou energií. Tento jev se označuje jako Zeemanovo štěpení a energetické hladiny, které 
štěpením vznikly, se nazývají Zeemanovy. 
 

B=0 B

E

0

E(M s= 1/2)=geββββeB/2

E(M s= –1/2)=–geββββeB/2

∆∆∆∆E=geββββeBr=hνννν0

 

Obr. 7: Schéma závislosti vzdálenosti mezi Zeemanovými hladinami od indukce magnetického 
pole B. Vzdálenost mezi Zeemanovými hladinami je závislá na indukci magnetického pole – 
s rostoucí hodnotou indukce B se zvyšuje [69]. 

 

Jestliže je magnetické pole orientované ve směru osy ,z’, potom složka indukce 
magnetického spinového momentu volného elektronu ve směru orientace magnetického pole 
je 

z e s e e sµ = γ ·h·M  = –g ·β ·M  (2) 

kde γe je gyromagnetický poměr elektronu; 
ћ je h/2π, J.s 6,62608.10h 34−= ;  

Ms je magnetické spinové číslo;  
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ge je g-faktor volného elektronu (ge= 2,002319304386);  

βe je Bohrův magneton –24 –1
e

e

e·h
β  =  = 9,2740154·10 J·T

–2·m
. 

Pro energii elektronu v magnetickém poli po zohlednění předcházejících úvah platí: 

z e e sE µ B g ·β ·M ·B= − ⋅ =  (3) 

Z rovnice (3) je možné po dosazení přípustných hodnot pro Ms (±1/2) získat vztah, 
popisujíci vzdálenost obou Zeemanových hladin 

z e e r∆E= h·ν = –µ ·B = g ·β ·B  (4) 

Tato rovnice je zároveň rovnicí rezonanční podmínky v EPR spektroskopii. Br představuje 
indukci statického magnetického pole, ν je frekvence zdroje záření, při které se pozoruje 
přechod elektronu mezi oběma energetickými hladinami (splnění rezonanční podminky) [69–
71]. 

Rezonanční podmínku je možné v EPR spektroskopii splnit dvěma způsoby. Buď se 
měření uskutečňuje při konstantní frekvenci νr, při které se plynule mění indukce 
magnetického pole B až do dosáhnutí rezonance; nebo druhým způsobem, využívaným v 
pulzní EPR spektroskopii, kdy se při konstantní hodnotě indukce magnetického pole mění 
frekvence. Častěji je však využíván první způsob. Pro hodnoty indukce magnetického pole 
okolo 0,35 T je rezonanční podmínka splněná přibližně při frekvenci ν=9,5 GHz, tedy 
v mikrovlnné oblasti při vlnové délce 3 cm (pro tzv. X-pásmové spektrometry, obr.8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 8: Typický X-pásmový EPR spektrometr (Bruker EMX):� Magnet, � Zdroj 
mikrovlnného záření, � Regulační jednotka teploty, � Řídící panel, � Počítač. 
 

V závislosti na frekvenci s jakou EPR spektrometr pracuje, je možné EPR spektroskopii 
rozdělit na několik pásem. Přehled pásem a jim odpovídajícich frekvencí EPR spektrometrů je 
v Tabulce 1. [72]. Každé pásmo (frekvence) umožňuje získat specifické informace o struktuře 
vzorku, a proto se na její lepší identifikaci často využívá kombinace více pásem [69–72]. 
 
 
 
 
 

� 

� 
 

� 

� 

� 
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Tab. 1: Přehled pásem a frekvencí EPR spektrometrů. 

Pásmo Frekvence (GHz) 

L pásmo (EPR imaging) 1 

S pásmo 3 

X pásmo 9 – 10 

K pásmo 24 

Q pásmo 34 

W pásmo 94 

3.3.2 Charakteristiky spinových systémů - g-faktor 

V každém vzorku může kromě vnějšího magnetického pole o indukci Bext existovat 
i lokální magnetické pole Bloc, jehož vektorovým součtem s Bext získáme tzv. celkové 
efektivní magnetické pole Beff 

locexteff BBB
rrr

+=  (5) 

Lokální pole mohou být dvojího druhu - indukované vnějším magnetickým polem, které jsou 
závislé na velikosti tohoto pole; 

  - vlastní (stálé), tj. nezávislé na velikosti Bext 

Častější je případ, kdy se lokální magnetické pole v látce indukuje. Pro takové látky platí:  

B)gg(σ)(1BB eeff ⋅=−⋅=  (6) 

Vztah e(1–σ) = (g g ) je obdobou stínící konstanty, běžně používané v NMR spektroskopii. 

Parameter g je tzv. efektivní Zeemanův g-faktor. Každá paramagnetická látka má svoji 
charakteristickou hodnotu g-faktoru, která slouží k charakterizaci polohy signálu [69, 70]. 
Odchýlení g od ge závisí na schopnosti vnějšího pole Bext indukovat v paramagnetické látce 
lokální magnetické pole [70]. 

Charakteristickým rysem mnohých volných radikálů a některých přechodných kovů je, že 
jejich hodnota g je velmi blízká hodnotě ge. Naproti tomu mnohé systémy (i některé 
přechodné kovy) vykazují od této teoretické hodnoty značné odchylky a ve výjimečných 
případech byly pozorovány i záporné hodnoty g-faktoru [70]. U anizotropních systémů je 
potřebné uvažovat o závislosti hodnoty g-faktoru na orientaci látky v magnetickém poli. 
Hodnoty g se v takovýchto případech udávají v maticovém tvaru. Systémy s izotropními 
vlastnostmi, mezi které patří i roztoky s nízkou viskozitou mají hodnotu g-faktoru nezávislou 
na orientaci vzorku v magnetickém poli, tedy 

x y zg  = g  = g  (7) 

a udávaná hodnota g představuje v těchto systémech tzv. efektivní (zprůměrovanou) hodnotu 
g-faktorů ze všech možných orientací látky v magnetickém poli [69, 70]. V izotropních 
systémech je g-faktor zároveň identický se středem spektra [69]. 
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Hyperjemné štěpení EPR spekter. Nepárový volný elektron může interagovat 
s magnetickými dipólovými momenty ve svém okolí. Tato interakce má dva příspěvky [70, 
71]: 

- dipól-dipólová interakce – má anizotropní charakter, t.j. její velikost a charakter závisí 
na orientaci elektronu vzhledem k vnějšímu magnetickému poli. Je pozorována jen 
u radikálů, zachycených v tuhých látkách. Zaniká s možností volného pohybu 
radikálu. Je charakteristická pro látky, jejichž elektrony se nacházejí v orbitálu p. 

- Fermiho kontaktní interakce – charakteristická pro látky, jejichž elektrony se 
nacházejí v orbitalu s. Elektronová hustota tohoto orbitalu je okolo jádra sféricky 
rozložená. Jedná se o izotropní interakci magnetické povahy, tj. její velikost nezávisí 
na orientaci radikálu v magnetickém poli. Projevuje se i u volně pohyblivých částic za 
předpokladu, že alespoň část jejich elektronové hustoty se nachází v orbitalu s.  

 
 Hyperjemné štěpení vede ke vzniku hyperjemné struktury EPR spekter. Každé jádro je 

zdrojem magnetického pole, které v závislosti na orientaci jaderného spinu zvyšuje (zesiluje), 
anebo naopak snižuje (zeslabuje) lokální magnetické pole 

loc r iB  = B   +  α·m  (8) 

α – konstanta hyperjemné interakce (štěpící konstanta) 
mi – magnetické jaderné kvantové číslo (I, I-1,...-I) 
Br – indukce magnetického pole, při které je splněná rezonanční podmínka 

 
Ve všeobecnosti přítomnost ,n‘ chemicky ekvivalentních jader se spinem ‚I‘ způsobí 

štěpení všech čar v EPR spektru na (2·n·I + 1) rezonančních čar. Hodnoty spinů některých 
v EPR spektroskopii často se vyskytujících jader jsou spolu s jejich základními 
charakteristikami uvedeny v Tabulce 2. 

 
Tab. 2: Vybrané charakteristiky některých jader [70]. 

Jádro Přirozený výskyt (%) Spin I Magnetický moment Mi 
1H 99.9850 1/2 ± 1/2 
13C 1.11 1/2 ± 1/2 
14N 99.63 1 0, ± 1 
17O 0.038 5/2 ± 5/2, ± 3/2, ± 1/2 

55Mn 100 5/2 ± 5/2, ± 3/2, ± 1/2 
57Fe 2.15 1/2 ± 1/2 
59Co 100 7/2 ± 7/2, ± 5/2, ± 3/2, ± 1/2 

 

Velikost štěpící konstanty α závisí na rozložení elektronové hustoty v blízkosti 
interagujících jader. Počet rezonančních čar v EPR spektru spolu s hodnotami štěpících 
konstant a poloha spektra, charakterizovaná hodnotou indukce magnetického pole B, resp. 
hodnotou g-faktoru, jsou důležitými charakteristikami, které umožňují spolehlivou 
identifikaci radikálu v systému. S určením koncentrace resp. množství radikálů, přítomných 
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ve vzorku je spojená plocha EPR spektra. Za určitých podmínek (pokud se nemění šířka 
spektrální čáry) je mírou koncentrace radikálů v systému i intenzita (výška) EPR signálu. 

3.3.3 EPR spektroskopie v kapalné fázi 

Zředěné roztoky kapalin jsou častým objektem EPR studií. Pozorovaná hyperjemná 
struktura spekter umožňuje posoudit strukturu a distribuci elektronu po skeletech zkoumaných 
paramagnetických částic. Vysoká citlivost EPR techniky umožňuje studovat radikálové 
meziprodukty s krátkou dobou života v chemických a biochemických systémech. Tyto 
sloučeniny jsou často velmi labilní, proto jsou vysoké nároky kladené hlavně na výběr 
vhodných rozpouštědel jako i ostatních reakčních činidel [69, 70]. 

Přímé metody detekce nízkých hladin volných radikálů, které se běžně využívají při studiu 
fyziologických procesů, jsou limitovány spodním prahem detekovatelnosti EPR spektroskopie 
(10–8 mol·dm–3). Pomocí výpočetní techniky je možné uskutečnit vícenásobnou akumulaci 
spekter, čím se potlačí velikost šumu. V těchto případech je možné detekovat radikály už při 
koncentracích kolem 10–9 mol·dm–3. Radikálové procesy v biosystémech však často probíhají 
při ještě nižší koncentraci. Hranici detekce je možné v takových případech posunout využitím 
metod nepřímé detekce, například metody spinových lapačů [69, 73, 74]. 

3.3.4 Spinové značky 

Obecně je možné je definovat jako stabilní radikály, záměrně přidávané do reakčního 
systému. Prostřednictvím změn fyzikálněchemických vlastností systému v přítomnosti 
spinové značky je možné určit různé kvalitativní i kvantitativní parametry reakčního systému 
– umožňuje například sledování kinetiky radikálových reakcí [75], resp. na základě změn 
konstant hyperjemné interakce a hodnot g-faktoru spinových značek je možné získat cenné 
informace o okolí spinové značky v experimentálním systému [70]. 

Jejich hlavní výhody jsou: 
– citlivost na vlastnosti lokálního okolí; 
– schopnost měřit rychlý pohyb molekul; 
– EPR signál není ovlivňovaný diamagnetickým okolím; 
– velká variabilita dostupných spinových značek (výběr spinové značky podmiňují 

hlavně vlastnosti studovaného systému). 
 

EPR spektrum, které se pozoruje pro spinové značky významně závisí na dvou 
parametrech: 

– relativní lehkost, kterou se nitroxylový konec molekuly může pohybovat 
a reorientovat, 

– stupeň hydrofobicity nebo hydrofility okolí.  
 

Velikost konstanty hyperjemného štěpení (a
N
) a hodnota g-faktoru nitroxylových 

spinových značek jsou závislé na vlastnostech rozpouštědla. Konstanta hyperjemného štěpení 
je obvykle o 0,1 až 0,2 mT menší v nepolárních rozpouštědlech než v polárních, přičemž 
hodnota g-faktoru stoupá v polárních rozpouštědlech přibližně o 0,0005. To znamená, že 
hodnoty těchto parametrů nitroxylových spinových značek přináší informace o okolí spinové 
značky v experimentálním systému [70]. 

Metoda spinových značek se v současnosti používá hlavně při studiu biologických systémů 
(enzymy, lipidy, membrány) a polymerních materiálů [76]. 
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Volba spinové značky závisí na charakteru prostředí a vlastnostech reakčního systému. Při 
výběru vhodné spinové značky jsou důležitým kritériem strukturní vlastnosti spinových 
značek a jejich vliv na reaktivitu [76]. Běžně se využívají např. deriváty kyseliny stearové 
(např. studium chování hydrofóbně modifikovaných celulózových polymerů) [77], deriváty 3-
karbamoyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-N-oxyl (PROXYL), anebo deriváty spinové značky 
2,2,6,6-tetramethylpiperidinyl-N-oxyl (TEMPO) [76]. 

Vzhledem k výše uvedeným vlastnostem, omezením a využití spinových značek jich 
existuje velké množství. Uvádějí se v různých specializovaných katalozích (např. Landolt-
Börnstein [78]). 

Stabilní volný radikál 1,1-difenyl-2-pikrylhydrazyl (•DPPH). •DPPH je jedním z nejčastěji 
využívaných volných radikálů v EPR experimentech. Poprvé bylo jeho EPR spektrum 
změřené v roku 1950 a v průběhu několika let se začal využívat jako standardní látka 
v kvantitativní EPR spektroskopii [79].  

Obr. 9:  Struktura 
stabilního volného 
radikálu 1,1-difenyl-2-
pikrylhydrazyl (•DPPH) 
a jeho charakteristické 
EPR spektrum v 
ethanolu (šířka 
magnetického pole, 6 
mT). 

 
•DPPH je schopný akceptovat elektron a chovat se jako zhášeč radikálů v přítomnosti 

některých antioxidantů (HA), ale vstupuje i do elektron-výměnných reakcí (hlavně 
v přítomnosti fenolů nebo aminů) [53, 79]. Reakce probíhají v reakčním systému následovně:

  • •DPPH + HA  DPPH–H + A→←                      (9) 
• – – •DPPH + A   DPPH  + A→←                       (10) 

erminaceProdukty t  XA ⇔+ ••                         (11) 

Roztoky •DPPH jsou značně fotosenzitivní, podléhají rozkladu, resp. proton-výměnným 
reakcím, při kterých se z původně paramagnetické sloučeniny opětovně tvoří diamagnetický 
pikrylhydrazin. Rychlost této reakce je možné výrazně ovlivnit výběrem vhodného 
rozpouštědla. Některé práce taky uvádějí možný vliv atmosféry na stabilitu •DPPH [79]. 

Přes popsané skutečnosti je •DPPH dostatečně stabilní volný radikál, což umožňuje jeho 
použití při sledování reakčních mechanismů reaktivních radikálových sloučenin. 

V UV-VIS spektru •DPPH se nacházejí dva absorpční pásy – při 517 nm a 330 nm [79]. Na 
spolehlivou identifikaci •DPPH se využívá absorpční pás při 517 nm. Při této vlnové délce se 
často uskutečňují i různé časově-závislé experimenty. Poloha absorpčního maxima •DPPH je 
ovlivněna i interakcemi s rozpouštědlem, stejně ji mohou ovlivňovat i různé kontaminanty, 
přítomné v roztoku. 

V polárních vodních roztocích za přítomnosti kyslíku tvoří EPR spektrum •DPPH singlet, 
v ethanolových roztocích je jeho EPR spektrum charakteristický kvintet s poměrem intenzit 
1:2:3:2:1, vznikající interakcí dvou přibližně ekvivalentních jader dusíku se spinem I=1. 

N NO2N

NO2

NO2

•
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3.3.5 Spinové lapače 

Princip metody spinových lapačů spočívá v transformaci reaktivních kyslíkatých 
a organických radikálů s krátkou dobou života na déle žijící nitroxylové radikály 
prostřednictvím spinových lapačů, nejčastěji na bázi pyrrolinoxidů nebo nitronů [70, 73, 74]. 
Z původně diamagnetických lapačů se tak stávají paramagnetické sloučeniny. Analýza hodnot 
štěpících konstant a g-faktoru umožňuje následnou charakterizaci (identifikaci) zachyceného 
radikálu. 

Spinové lapače na bázi pyrolinoxidů. DMPO (5,5-dimethyl-1-pyrrolin-N-oxid) je jedním 
z nejčastěji používaných lapačů z této skupiny. Molekula DMPO má 
labilní násobnou vazbu v heterocyklickém pyrolinovém kruhu, která 
umožňuje efektivní adicí krátce žijících radikálů. 

Jeho velkou výhodou je rozpustnost v polárních i v nepolárních 
rozpouštědlech a pufrových roztocích, což umožňuje jeho využití i při 
sledovaní radikálových reakcí za fyziologických podmínek [73]. 

Selektivita štěpících konstant spinových aduktů DMPO umožňuje 
poměrně dobrou identifikaci zachyceného radikálu. Nejčastěji se používá na identifikaci 
radikálů •OH, HOO•, RO•, RO2

• a různých typů uhlíkem centrovaných radikálů, ve 
všeobecnosti R•. 

I přes to, že je DMPO nejvyužívanějším spinovým lapačem kyslíkem-centrovaných 
radikálů, jeho schopnost zachytávat hydroperoxylový radikál (HOO•) má svoje omezení. 
Jedním z hlavních problémů je krátká životnost •DMPO-OOH aduktu hlavně ve vodních 
roztocích a biologických médiích. Při jeho rozkladu vzniká •DMPO-OH spinový adukt. Také 
je možná oxidace DMPO na kationový radikál, který se reakcí s vodou transformuje na 
•DMPO-OH spinový adukt [80, 81]. 

Spinové lapače na bázi nitronů. Spinové lapače na bázi nitronů reagují s volnými radikály 
prostřednictvím atomu uhlíku, který se nachází v α poloze vzhledem k atomu dusíku (rovnice 
9). 
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Výsledný tvar EPR spektra jako i velikost štěpících konstant při tomto typu spinových lapačů 
jsou závislé hlavně na velikosti překryvu štěpících konstant dusíku (IN=1) z nitroxylové 
skupiny a β-vodíku. Hodnota štěpící konstanty β-vodíku (vodík, vzdálený od nitroxylové 

skupiny přes dvě vazby) ( H
βa ) ve výsledném aduktu je ovlivněná hlavně velikostí molekuly 

zachyceného radikálu. Všeobecně je možné říct, že pro malé radikály R• je štěpící konstanta 
H
βa  malá. Na velikost štěpících konstant spinových aduktů má vliv i polarita použitého 

rozpouštědla. S rostoucí polaritou rozpouštědla se zvyšuje spinová 
hustota na dusíku a zároveň s ní roste i štěpící konstanta dusíku 
v aduktu [82–87]. 

Nejpoužívanějším lapačem z této skupiny je α-fenyl-N-tercbutyl-
nitron (PBN). Má lipofilní charakter, což omezuje jeho rozpustnost 
a tím i využití ve vodných prostředích. Na druhé straně tato vlastnost 
předurčuje jeho využití např. jako lapače radikálů vznikajícich při 
oxidačních procesech lipidů v buňkových stěnách [88, 89].  
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Mimo běžně používaného PBN se hlavně při studiu 
radikálových procesů, probíhajícich ve vodném 
prostředí efektivně využívá jeho hydrofilnější derivát α-
(4-pyridyl-1-oxid)-N-tercbutylnitron (POBN). 
Často sa tento spinový lapač využívá jako 

alternatívní lapač kyslíkem-centrovaných radikálů místo DMPO. Jeho nevýhodou je však 
nižší selektivita štěpících konstant spinových aduktů, což ztěžuje přesnější specifikaci 
zachyceného radikálu. 

 

3.4 UV/VIS spektroskopie 
Spektra ve viditelné a ultrafialové oblasti vznikají přechody elektronů mezi různými 

elektronovými stavy v molekule. Jestliže molekula přijme kvantum energie, které odpovídá 
rozdílu energií mezi základním a excitovaným elektronovým stavem, nastane absorbce záření. 
Elektron přechází z jednoho z obsazených molekulových orbitalů v základním stavu na jeden 
z neobsazených molekulových orbitalů [90]. 

Jednoznačné určení struktury podle UV/VIS spektroskopie není možné. Je však možné 
odvodit následující obecné závěry [91]: 
a) Je-li látka transparentní, sloučenina neobsahuje tzv. chromofor, tj. skupinu způsobující 
absorpci záření v UV/VIS oblasti (násobné vazby, aromatické systémy, karbonylové skupiny 
a nitroskupiny). 
b) Intenzivní absorpce při 220-250 nm indikuje, že látka může obsahovat aromatický systém. 
c) Jestliže látka obsahuje tři konjugované C=C vazby, absorbuje pri 250-300 nm. 
d) Při slabé absorpci 250-350 nm látka může obsahovat C=O, NO, NH skupiny. 
Obecně je to velmi citlivá metoda na kontrolu čistoty látek. 

 

3.4.1 Barva a vnímání barevnosti 

Světlo vnímané lidským okem je produktem elektromagnetických vln v úzkém rozsahu 
vlnových délek. Různé vlnové délky jsou vnímané jako různé barvy. Barva je proto vnímaná 
jako jev, který závisí na pozorovateli a na podmínkách za kterých je barva pozorovaná (naše 
oko - mozek jednoduše nastaví pro různé enviromentální podmínky). 

Pro přítomnost a vnímání barvy jsou nezbytné tři faktory: 
1) Objekt 
2) Zdroj světla  
3) Pozorovatel 
 

Objekt má určitou barvu, protože světlo které se odrazí od jeho povrchu je tvořené 
příslušnými vlnovými délkami, jejichž kombinací se vytvoří rozpoznaná barva. Objekt 
pohlcuje všechny jiné vlnové délky. Na barvu objektu má také vliv tvar objektu a druh 
povrchu. Vnímání barvy také ovlivňují zorné úhly, pod kterými je objekt pozorován. 

Zdroj světla - světlo pochází ze široké škály zdrojů. Ve všeobecnosti je to 
elektromagnetické záření a má dva na sebe kolmé vektory - složky, magnetickou 
a elektrickou. Je to forma energie, která se šíří jako vlnění. 

Viditelné světlo je tvořené směsí barev o různých vlnových délkách, v úzkém rozsahu 
400–700 nm. Oblast vlnových délek pod 400 nm je nazývána ultrafialová (UV) oblast nad 
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700 nm je označována jako infračervená (IČ). Lidské oko mimo tento rozsah světlo jako 
světelný nebo barvený vněm nevnímá. Je ho možné změřit spektrometricky (Spectral Power 
Distribution) [92, 93].  

Bílé světlo je složené ze skupiny barev, kde každá je charakterizovaná specifickým 
rozsahem vlnových délek, které absorbuje. 

Standardní zdroje osvětlení: 
Podle doporučení komise CIE (Commission Internationale d'Eclairage, Mezinárodní komise 
pro osvětlování) se jako světelné zdroje v koloristice používají 4 základní zdroje osvětlení 
(Illuminant) A, B, C, D65 [92]: 

• Illuminant A – je reprezentován tepelným zdrojem, jehož teplota barvy je 3127 K. Je 
realizovaný žárovkou s wolframovým vláknem. 

• Illuminant B – reprezentuje průměrné denní světlo s převažujícím podílem přímého 
slunečního světla. Teplota barvy tohoto zdroje je 4870 K.  

• Illuminant C – reprezentuje průměrné denní světlo bez přímého slunečního žáření. 
Teplota barvy je 6770 K. Hodnota energie při λ=560 nm byla konvenčně stanovená 
jako 100. 

• Illuminant D65 – reprezentuje denní světlo s lepším rozložením vlnových déĺek jako 
má zdroj C. Teplota barvy tohoto zdroje je 6500 K a lépe vystihuje denní světlo než 
zdroj C. Realizuje se xenonovou výbojkou. 

3.4.2 Uspořádání barev, barevné systémy 

Nejdůležitější a nejvíc používané systémy uspořádání, znázorňování a popisu barev jsou: 
Minselův, CIE, Holmholtzův, CIE Lab a NCS. 

Předností systému CIE (Obr. 10a) je, že tvoří základ nejen pro možnost psychologicko-
fyzikálního chápání barev, ale je to i základ fyzikálního a matematického vyjádření barev. 
CIE systém popisuje každou barvu třemi hodnotami, tzv. trichromatickými složkami X, Y, Z. 

Trichromatické složky se získávají na základě fyzikálního měření postupem, který byl 
standardizovaný CIE v roce 1931, s doplněním v roce 1964. Prostor CIE XYZ byl záměrně 
navržen tak, že parametr Y vyjadřuje jas a vlastní barva je specifikována dvěma odvozenými 
parametry x a y. Tyto odvozené parametry lze spočítat ze všech tří trichromatických složek 
X, Y a Z.  

Ve velmi zjednodušené interpretaci je možné považovat: 
X za míru obsahu červené barvy  
Y za míru obsahu zelené barvy 
Z za míru obsahu modré barvy. 
Pro názornost se někdy trichromatické složky X, Y, Z přepočítavají na tzv. trichromatické 
souřadnice x, y, z, definované jako: 
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t.j.musí platit: x + y + z = 1. 
 

Snahou je co nejvhodněji vyjádřit barevnost objektů a kvantitativně vyjádřit barevnou 
odchylku mezi dvěma objekty tak, aby co nejvěrněji odpovídala zrakovému vjemu. Další 
často využívaný systém uspořádání, znázornění a popisu barev, který takové vyjádření 
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umožňuje, je CIE Lab (Obr. 10b). Na charakterizaci barevných vlastností objektů se používá 
nejčastěji, hodnoty používané v tomto barevném systému se označují jako L*, a*, b* 
a metoda jejich měření se jmenuje CIE Lab (obr. 10b). 
 
L* vyjadřuje rozdíl mezi světlým (L* = 100) a tmavým (L* = 0); 
a* reprezentuje rozdíl mezi zelenou (–a*) a červenou (+a*); 
b* vyjadřuje rozdíl mezi žlutou (+b*) a modrou (–b*). 
Použitím systému CIE Lab můžeme popsat každou barvu, která odpovídá jedinému 
konkrétnímu místu CIE barevného trojúhelníka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 10a: CIE barevný trojúhelník. 
 

 

 

 

Obr. 10b: CIE Lab barevný prostor. 
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3.4.3 Stanovení obsahu polyfenolů Folin-Ciocalteauovou metodou 

Všeobecně je akceptovanou skutečností, že antioxidační resp. radikál-zhášející aktivita 
přírodních vzorků a obsah polyfenolických sloučenin spolu vzájemně souvisí. Stanovení 
polyfenolů Folin–Ciocalteauovou metodou je rutinní metodou používanou na sledování 
obsahu polyfenolů v různých biologických systémech. Původně byla tato metoda navrhnutá 
na zjišťování obsahu fenolů ve vínech, ale byla úspěšně aplikovaná i při charakterizaci čajů, 
ovoce a podobně [94–97].  

Princip spočívá v redukci oxidů kovů záměrně přidávaných do systému ve formě Folin-
Ciocalteauova činidla polyfenoly přítomnými ve vzorku a v důsledku tohoto redox procesu 
dochází ke vzniku modrého zbarvení reakční směsi. Průběh reakce se dá sledovat pomocí 
UV/VIS spektroskopie měřením absorbance při 765nm. Tato metoda představuje poměrně 
jednoduchý a lehce aplikovatelný způsob kvantitativního stanovení polyfenolů. Kalibrační 
křivka se standardně získává měřením absorbance standardních roztoků kyseliny gallové, 
obsah polyfenolů se potom udává jako GAE (Gallic Acid Equivalent, mg GAE/100 g).  

 

3.4.4 Způsoby hodnocení antioxidačního statusu biosystémů 

Pro vzájemné porovnání antioxidačních účinků různých vzorků byl zaveden pojem celková 
antioxidační kapacita (TAC-total antioxidant capacity), nebo taky celková antioxidační 
aktivita (TAA-total antioxidant activity). Představuje parametr, který kvantifikuje kapacitu 
vzorku biologického materiálu eliminovat radikály. V literatuře lze nalézt velký počet metod 
požívaných ke stanovení TAC, jejich rozmanitost vyplývá ze skutečnosti, že 
nízkomolekulární antioxidanty mohou působit různými mechanizmy. Jedním ze způsobů 
kvantitativního hodnocení antioxidační aktivity je hodnocení pomocí kinetických modelů, má 
však nedostatky a ne vždy reflektuje reálný děj v systému [52, 54, 57]. Například •DPPH test 
se používá ve dvou formách, dynamické a statické [98]. První měří rychlost zániku •DPPH po 
přidání vzorku obsahujícího fenolické sloučeniny. Druhá určuje množství zhášeného •DPPH 
vzorkem po přesně definovaném reakčním čase. Zatím co první charakterizuje reaktivitu 
a umožňuje stanovení rychlostních konstant bimolekulové reakce, druhá určuje stechiometrii 
reakce •DPPH s různými H-donory, přičemž z hodnoty stechiometrického koeficientu je 
možné určit počet aktivních OH-skupin. Reaktivitu •DPPH určuje jeho počáteční rychlost 
rozkladu. Na základě zkoumání rychlostních konstant se zjistilo, že nejen samotné polyfenoly 
ale i produkty jejich transformace se zúčastňují reakci s •DPPH [98]. 

Sanches-Moreno, Larrauri a Saura-Calixío navrhli používání kombinaci kinetického 
a statického přiblížení pro charakterizaci antioxidačního efektu (AE). Jde o parameter 
1/EC50xt50, přičemž t50 je čas, který vyžaduje 50% pokles •DPPH a EC50 je koncentrace 
antioxidantu potřebná na 50% eliminaci •DPPH. Parametr AE je podobný jako rychlostní 
konstanta bimolekulové reakce, avšak fyzikální smysl zůstává nejasný [99]. 

RSE (Radical Scavenging Efficiency) je koncepčně navrhnutý parametr, který 
charakterizuje radikál-zhášejíci efekt. Získává se jako poměr počáteční rychlosti zániku 
•DPPH a hodnoty EC5O [98]. 

Další metodou je ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity), kdy se v testovaném 
systému generují kyslíkové radikály a hodnotí se schopnost testované látky zpomalit nebo 
zastavit radikálovou reakci. Pro generaci peroxylových radikálů se používá AAPH (2,2´-
azobis(isobutyrimidamid)-dihydrochlorid, při generaci hydroxylových radikálů pak systém 
H2O2 + Cu2+. Detekce je založena na úbytku fluorescence β–fykoerytrinu po ataku radikály. 
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Metoda se zpřesňuje zavedením jiného typu fluorescenční sondy a sice fluoresceinu, pak je 
exaktnější v důsledku přesného a jednoduchého reačního mechanismu, který spočívá 
v transferu vodíkových atomů [100, 101]. 

Metody založené na vychytávání hydroxylového a superoxidového radikálu. Při těcho 
metodách jsou radikály generovány různými postupy (Fentonovou reakcí [102], UV fotolýzou 
peroxidu vodíku [103], fotolýzou syntetických materiálů [104]). Detekce je založena na 
vychytávání radikálů látkami jejichž reakční produkty lze snadno stanovit. Jedním z možných 
postupů je použití DMPO (5,5-dimethylpyrrolin-N-Oxid) jako lapače radikálů. Adukt DMPO-
OH může být kvantifikován pomocí EPR [102]. 

FRAP (Ferric-Reducing Antioxidant Power) nebo FOX (Ferrous oxidation assay) je 
metoda založena na redukci Fe3+ komplexů jako je TPTZ (2,4,6-tri(2-pyridyl-1,3,5-triazin)), 
ferrikyanid aj., které jsou téměř bezbarvé na barevnou železnatou formu při nízkém pH (3,6). 
Limitami metody jsou hlavně nízké pH, nejsou zachyceny s komplexem pomalu reagující 
polyfenolické látky a thioly, navíc vznikající Fe2+ je jedním z reaktantů Fentonovy reakce [9, 
52, 105,106]. 

Lipidová peroxidace vyvolaná volnými radikály je jedním z nejvýznamnějších 
patologických procesů v organismu. Metody hodnotící eliminaci lipidové peroxidace se 
provádějí v pufrovaných modelových systémech obsahujících nenasycené mastné kyseliny 
a testovaný vzorek. Často se přidává homogenát živočišné tkáně a lipidová peroxidace se v ní 
iniciuje tetrachlormethanem, peroxidem nebo AAPH. Peroxidace jsou sledovány 
spektrofotometricky. Metoda má řadu modifikací lišících se přípravou lipidové fáze 
a způsobem detekce [107–109]. 

Poslední dobou nastává snaha o unifikaci hodnocení antioxidačních vlastností pomocí 
standardizovaného efektivního parametru, jehož hodnota by nezáležela na vlastnostech 
experimentálního systemu, druhu použitého rozpouštědla, parametrech přístroje resp. 
techniky měření a operátoru. Jednou z možností realizace této představy je přepočet 
antioxidační aktivity studovaného systému na antioxidační aktivitu nekterého známého 
antioxidantu - např. vitamínu C nebo Troloxu (6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-
karboxylová kyselina, voděrozpustný analog vitamínu E) za předpokladu, že je známý 
stechiometrický poměr mezi oxidačním činidlem použitým ve studivaném systému 
a zvoleným standardním antioxidantem. Určení hodnoty TEAC (Trolox Equivalent 
Antioxidant Capacity) pomocí stabilního volného radikálu dnes představuje standardní 
a akceptovanou experimentální techniku porovnání antioxidační účinnosti [9, 12, 17, 20, 
22, 55, 100]. Při studiu terminace ABTS•+/•DPPH se ukázalo, že stechiometrický poměr 
Trolox: ABTS•+/•DPPH je približně l:2 [105, 110]. Výhodou této metody je jednoduchost 
aplikace v každé laboratoři, když je pokles koncentrace ABTS•+/•DPPH po přidání studované 
látky možné sledovat spektrofotometricky.V reakční směsi se kation-radikál ABTS•+ generuje 
oxidací ABTS. Převážně je používán systém ABTS/H2O2/proxidasa nebo AAPH [111, 112]. 
Jsou také i uváděny možnosti chemické oxidace ABTS, např. peroxodisíranem draselným [112, 
113]. nebo oxidem manganičitým [112, 114]. Předností EPR spektroskopie při sledování 
zániku ABTS•+/•DPPH je skutečnost, že se monitoruje EPR signál radikálu i ve vzorkcích, 
které nejsou průhledné a také nedochází k interferenci s ostatními barevnými látkami, které se 
nacházejí v systému. Předpokládá se, že výsledná hodnota TEAC závisí na inkubačním času 
stejně jako na poměru koncentrace vzorku a ABTS•+/•DPPH. Tato metoda umožňuje 
operativně porovnat různé systémy. Existují i jiné metody porovnání antioxidační aktivity -
přepočet na jiné známé antioxidanty - např. butylovaný hydroxytoluen (BHT) [115]. 
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4. CÍLE PRÁCE 
Cílem disertační práce bylo komplexně charakterizovat extrakty z hroznových bobulí 

červených odrůd Vitis vinifera (Alibernet a Svatovavřinecké) z vinařské oblasti Morava, 
připravených extrakcí rozpouštědlem za zvýšené teploty a tlaku (PFE) a extrakcí stlačenou 
kapalnou horkou vodou (PHWE) do methanolu, ethanolu a do vody, přičemž se vycházelo 
z různých navážek lyofilizovaných hroznových slupek - 0,5 g, 1,0 g a 1,5 g. Cílem bylo 
posoudit efektivitu a vliv podmínek extrakce - hmotnost navážky, teplota extrakce, 
rozpouštědlo, na vybrané charakteristiky daných extraktů. 

 
Na připravených extraktech se proto realizovaly série experimentů, při nichž se: 

• testovaly antioxidační a radikál-zhášející vlastnosti extraktů využitím elektronové 
paramagnetické rezonance (EPR) 

• identifikovala a kvantifikovala barviva jednotlivých extraktů pomocí vysoce účinné 
kapalinové chromatografie s detekcí v diodovém poli (HPLC-DAD) 

• charakterizovaly vybrané parametry vzorků pomocí UV-VIS spektroskopie 
• stanovily další vybrané fyzikálně-chemické charakteristiky 
• experimentálně získané parametry byly korelovány pomocí multivariačních statistických 

metod 
 
V experimentech se využila technika HPLC-DAD, avšak oproti často používaným 

kolonám typu C18 byla pro lepší separaci použita nově vyvinutá kolona Synergi C12 Max-RP 
(Phenomenex). Jelikož nebyla doposud publikována žádná práce zabývající se separací 
anthokyanových barviv slupek bobulí vinné révy na kolonách typu C12, jedním z hlavních 
přínosů této práce bylo ověření dělící schopnosti této kolony. Stejně tak dosud nebylo použito 
jedinečné spojení technik PFE (PHWE) a EPR. 

 
Získané originální poznatky mohou být efektivně využité při praktické aplikaci do výroby, 

tj. přípravě potravinových doplňků, koncentrátů, barviv či jiných produktů z vinných slupek 
určených pro potravinářtví. 
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5. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

5.1 Materiál 

5.1.1 Odrůdy hroznového vína 

Byla použita běžná odrůda Svatovavřinecké (SV) a tzv. „barvířka“ Alibernet (A). Barvířka 
je všeobecné označení modrých odrůd vykazujících velký obsah pigmentu. 

 
Alibernet  (obr. 11) 
 
Oblast: Morava 
Podoblast: Mikulov 
Keř: bujného růstu 
Listy: středně velké, pětilaločnaté až okrouhlé, sytě zelené, 
na podzim zbarvující se do intenzivní červeně 
Hrozny: rozložité, velké, řídké 
Bobule: střední velikosti, černomodré s ojíněním a s tmavě 
červeně zbarvenou dužninou a šťávou, s kabernetovou příchutí 
dužniny 
Období sklizně: od první poloviny října [117]. 
 
Svatovavřinecké (obr. 12), anglický název „ St. Laurent” 
 
Oblast: Morava 
Podoblast: Velké Pavlovice 
Keř: bujného růstu  
Listy: střední, třílaločnaté až pětilaločnaté, středně hlu-
boko vykrajované 
Hrozny: střední, protáhle kónické, mírně křídlaté, husté 
až překypující 
Bobule: černomodré, oválné, uvnitř hroznu méně 
vybarvené a s vysokým obsahem kyselin 
Období sklizně: od začátku října, bobule se začínají 
vybarvovat ke svátku svatého Vavřince (10. srpna) [117]. 
 

5.2 Laboratorní vybavení 

5.2.1 Pomůcky 

Bylo využito: běžné laboratorní sklo Simax (Kavalier, ČR); polystyrenový box (Linde Gas 
a.s., ČR); polyethylenový vak (Sigma-Aldrich, Německo); exsikátor (Kavalier, ČR); 
automatické pipety (Biohit, Finsko); mikropipety Hamilton (Supelco, USA); mikrofiltry 
17 mm (Nalgene, USA); vialky, vršky, septa (Chromservis, ČR); kolona Synergi 4 µm C12 
Max-RP, 250 x 4,6 mm (Phenomenex, USA); kyveta pro EPR (Bruker, Německo). 

Obr. 11: Alibernet [116]. 

Obr. 12: Svatovavřinecké [116]. 
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5.2.2 Chemikálie 

Při přípravě vzorků a následných experimentech byl využit: suchý led ≈ tuhý CO2 (Linde Gas 
a.s., ČR); deionizovaná voda (H2O); hydroxid sodný, p.a. (NaOH, Mikrochem, SK); 
hydrogenfosforečnan draselný, p.a. (KH2PO4, Mikrochem, SK); síran železnato-amónny, p.a. 
((NH4)2Fe(SO4)2.9H2O, Mikrochem, SK); peroxid vodíku, p.a. (H2O2, Mikrochem, SK); 
stabilní volný radikál •DPPH (1,1-difenyl-2-pikrylhydrazyl, Merck, Německo); spinový lapač 
DMPO (5,5-dimethyl-1-pyrrolin-N-oxid, Merck, Německo); kation radikál ABTS•+ (2,2’-
azino-bis(3-ethylbenthiazoline-6-sulfonic acid, Fluka, Švýcarsko); ethanol spektroskopický 
(CH3CH2OH, Fluka, Švýcarsko); methanol spektroskopický (CH3OH, Fluka, Švýcarsko); 
aceton technický (AFT Bratislava, SK); ethanol technický (AFT Bratislava, SK); Folin-
Ciocalteauovo činidlo (Merck, Německo); kyselina gallová, p.a. (C7H6O5, Merck, Německo); 
peroxodisíran draselný, p.a. (K2S2O8, Fluka, Švýcarsko); tekutý dusík (Linde Gas a.s., ČR); 
voda, gradient HPLC grade (H2O, Scharlau, Německo); acetonitril (C2H3N, Sigma-Aldrich, 
Německo); kyselina mravenčí (HCOOH, Lachema, ČR); směsný standard (Dp3glc, Ky3glc, 
Pt3glc, Pg3glc, Pn3glc, Mv3glc), 15 mg (Polyphenols Laboratories, Norsko); vnitřní standard 
Brilantní modř (E133), (C37H34N2Na2O9S3, Lachema, ČR); ethanol (C2H6O, Sigma-Aldrich, 
Německo); methanol (CH4O, Sigma-Aldrich, Německo). 

5.2.3 Přístroje 

Příprava vzorků: hluboko chladící box (Snijderes, Holandsko); lednička Amica AD 250; 
mraznička Amica AD 250; lyofilizátor, Freezone dry system – FreeZone 4.5 (Labconco, 
USA); PFE extraktor (Applied Separations, USA); PHWE extraktor (vyvinut na ústavu 
analytické chemie AV ČR. 

Charakterizace připravených extraktů: pH metr HI 221 (HANNA instruments, Německo);); 
UV-VIS spektrometr Specord M40 (Carl Zeiss Jena, Germany); HPLC systém (Spectra 
SYSTEM, USA), software ChromQuest - gradientová pumpa P 4000, autosampler AS 3000, 
spektrofotometrický detektor UV 6000 LP, ultrazvuk; portable EPR spektrometr e-scan 
(Bruker, Německo). 

5.3 Metody 

5.3.1 Odběr vzorků hroznů  

Vzorky byly odebírány ve vinařské oblasti Morava, v podoblastech Velké Pavlovice 
a Mikulov. Odběr probíhal v období vinobraní. Hrozny byly stříhány nůžkami a následně 
pokládány na vrstvu suchého ledu uvnitř polystyrénového boxu. Množství asi 5 kg hroznů 
bylo následně zasypáno suchým ledem a box byl uzavřen (obr. 13). Celkem bylo odebráno asi 
15 kg hroznů z každé odrůdy. Boxy byly převezeny na FCH VUT v Brně a uloženy 
do hluboko mrazícího boxu s teplotou –75 °C.  



 36 

 
Obr. 13: Odběr vzorků: (A) sběr na vrstvu suchého ledu, (B) zasypání suchým ledem, (C) 
zamrzlé hrozny na teplotu −75 °C. 
 

5.3.2 Zpracování hroznů 

Zmrzlé hrozny byly vloženy do polyethylenového vaku naplněného dusíkem, aby se zabrá-
nilo oxidaci barviv. Po rozmražení bobulí byla mechanicky odstraněna slupka od dužniny. 
Následně probíhala lyofilizace slupek při tlaku 13,3 Pa a teplotě –45 °C. Usušené slupky byly 
pomocí tekutého dusíku rozdrceny v třecí misce tloučkem. Rozdrcené slupky byly dosoušeny 
v exsikátoru a před extrakcí byly uchovávány v mrazničce při teplotě –20 °C (obr. 14). 

 
Obr. 14: Zpracování hroznů: (A) polyethylenový vak naplněný dusíkem, (B) lyofilizace slupek, 
(C) třecí miska se slupkami. 
 

5.3.3 Extrakce 

5.3.3.1 Vysokotlaká extrakce rozpouštědlem (PFE) 

Vysokotlaká extrakce byla provedena na PFE extraktoru (obr. 15). Navážka vzorku 
vysušených slupek (0.5, 1 a 1,5 g pro methanol a 0.5 a 1 g pro ethanol) byla umístěna spolu 
s balotinou (inertní materiál) do ocelové patrony (11 ml) a vložena do přístroje. Jednotlivými 
rozpouštědly (methanol, ethanol) byla extrahována barviva ve vzorku při teplotách 40−120 ºC 
a tlaku 15 MPa. Extrakční čas byl 3 x 5 min. Proplach dusíkem mezi jednotlivými cykly byl 
nastaven na 20 sekund a po ukončení extrakce trval 2 minuty. Výsledný extrakt (cca 35 ml) 
byl ihned ochlazen na 5 °C a uchován v ledničce. Před analýzou byly extrakty přefiltrovány 
mikrofiltrem (Ø 0,45 µm). 

Extrakce byly provedeny na základě optimalizovaných podmínek podle Ju a Howarda [9].  
 

A B C 

B A C 
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Obr. 15: Schéma PFE extrakční aparatury: 1-rozpouštědlo, 2-pumpa, 3-dusík, 4-tlakové 
čidlo, 5-extrakční patrona umístěná v termostatu, 6-sběrná vialka, 7-kontrolní jednotka, 
V1,V2-ventily, T-termoizolační kryt. 
 

5.3.3.2 Extrakce stlačenou kapalnou horkou vodou (PHWE) 

Extrakce stlačenou kapalnou horkou vodou byla realizována na PHWE extraktoru, 
schematicky znázorněném na obr. 16. Podmínky byly stejné jako u PFE extrakce pro 
methanol, jen byla použita voda jako rozpouštědlo. 

Navíc byly vyextrahovány vzorky pro testovaní degradability polyfenolů – navážka 0.5g 
vzorku vysušených slupek odrůdy Alibernet byla extrahována vodou při teplotách 140, 150, 
160, 170 a 180 °C. 

 
Obr. 16: Schéma PHWE aparatury. 1-rozpouštědlo, 2-HPLC pumpa, 3-dusík, 4-předehřev 
vody, 5-tlakové čidlo, 6-extrakční patrona umístěná v termostatu, 7,8-chladiče, 9-sběrná 
vialka, 10-restriktor, 11-kontrolní jednotky, V1,V2,V3,V4-ventily, T-termoizolační kryt. 
 

Relativní standardní odchylka opakovatelnosti těchto technik byla v rozmezí 0,5-2 %. 
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5.3.4 Stanovení pH 

pH všech vzorků v neupravovaném stavu bylo stanoveno použitím přenosného pH metru 
pracujícího se skleněnou elektrodou na principu dvojbodové kalibrace (pH=4 a pH=7) 
s přesností na 1 desetinné místo při teplotě 25°C. Po aktivaci elektrody a zkalibrování pH 
metru byly proměřeny hodnoty pH všech vzorků přímým ponořením elektrody do extraktu. 
Všechny hodnoty jsou udávány jako průměry ze tří měření. 
 

5.3.5 UV-VIS experimenty 

5.3.5.1 Stanovení celkového obsahu polyfenolů 

Celkové polyfenoly byly stanovovány modifikovanou Folin-Ciocalteauovou metodou 
[118]. 200 µl vzorku se smíchalo s 15.8 ml destilované vody a 1 ml činidla Folin-Ciocalteau.  

Po 3 min se přidaly 3 ml 20% uhličitanu sodného a směs byla dobře promíchaná. Hodinu 
se nechala vyvíjet barevná reakce a následně byla změřena absorbance při 765 nm proti 
referenci (voda místo kys. gallové) jako blank. Stejným postupem byla připravena kalibrační 
křivka s použitím standardních roztoků kyseliny gallové. Výsledky byly vyjádřeny jako GAE 
– gallic acid ekvivalent (mg kyseliny gallové/100 g vzorku). 
 

5.3.5.2 Trichromatické souřadnice 

Byly stanoveny trichromatické souřadnice pro methanolové a ethanolové extrakty 
v neupraveném stavu. Z důvodů vážné závady UV-VIS spektrofotometru v průběhu 
experimentů s vodnými extrakty, toto měření nebylo možné realizovat.  

Měření se uskutečnilo v 1 cm kyvetě proti methanolu, resp. ethanolu, v rozsahu viditelného 
spektra od 380 do 780 nm. Ze zaznamenaného transmitačního spektra byly odečtené hodnoty 
transmitancie v intervalech 10 nm. Změřené hodnoty transmitance byly přepočítané 
automaticky na trichromatické hodnoty podle systému CIE 1976 jako trichromatické 
koordináty L*, a*, b* pomocí programové kazety Color measurement s hodnotami při 
standardních podmínkách pozorování: pozorovatel 2°. Byly použité tři různé druhy zdroje 
osvětlení: Illuminant A, Illuminant C a Illuminant D65.  

 

5.3.6 HPLC experimenty 

5.3.6.1 Příprava kalibračních roztoků 

Zásobní roztok anthokyanových barviv (5 g/l) byl připraven v methanolu a uchován 
v ledničce při 5 °C. Ze zásobního roztoku byly před analýzou připraveny kalibrační roztoky 
podle potřeby. 

Kvantifikace barviv byla provedena na základě kalibrace pomocí vnitřního standardu. Jako 
vnitřní standard byla použita Brilantní modř (E 133). 
 

5.3.6.2 Separace HPLC 

K separaci anthokyanových barviv byl použit vysokoúčinný kapalinový chromatograf 
HPLC Spektra SYSTEM (obr. 17). 
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Obr. 17: HPLC Spectra SYSTEM.  
 

� Kolona: Synergi 4 µm C12 Max-RP (250 x 4,6 mm)  
� Typ eluce: gradientová (tab. 3) 
� Mobilní fáze A: voda/acetonitril (87:3), okyseleno kyselinou mravenčí na pH 1,8 
� Mobilní fáze B: voda/acetonitril (40:60), okyseleno kyselinou mravenčí na pH 1,8 
� Průtok: 0,5 ml/min 
� Nástřik: 20 µl 
� Teplota kolony: 25 °C 
� Tlak: ±8 MPa 
� Detekce: 520 nm 

Tab. 3: Profil gradientové eluce. 

čas [min] mobilní fáze A mobilní fáze B 
0 94 6 
20 80 20 
35 60 40 
40 40 60 
45 10 90 
47 94 6 
55 94 6 

 

5.3.7 EPR experimenty 

5.3.7.1 Charakterizace použitých reakčních systémů 
•DPPH. Příslušný objem připraveného extraktu hroznových slupek se zředil kvůli odezvě 

systému:  
a) methanolem - v poměru 1:5 (Svatovavřinecké) resp. 1:10 (Alibernet). Z takto 

připraveného roztoku se na experimenty s •DPPH použilo 300µl (Svatovavřinecké resp. 
Alibernet, navážky 0.5, 1.0 g) resp. 150µl (Alibernet, 1.5g); 

b) ethanolem – v poměru 1:3 (Svatovavřinecké, Alibernet). Z takto připraveného roztoku 
se na experimenty s •DPPH použilo 300µl (Svatovavřinecké) resp. 150µl (Alibernet); 

c) vodou - v poměru 1:5 (Svatovavřinecké, Alibernet). Z takto připraveného roztoku se na 
experimenty s •DPPH použilo 300µl (Svatovavřinecké, Alibernet, nav. 0,5 g a 1.0 g) resp. 
150µl (Alibernet, nav. 1,5 g); 
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Ke směsi byl přidán roztok •DPPH v methanolu, resp. ethanolu (extrakty v ethanolu a ve 
vodě) o koncentraci cDPPH = 5.10-4 mol.dm-3 tak, aby byl výsledný objem směsi 1000µl. 
Následně byl takto připravený reakční systém promíchaný 1 ml vzduchu a výsledný roztok 
umístěn do kyvety. V případě referenčního systému byl do reakční směsi přidaný místo 
extraktu hroznových slupek příslušný objem čistého methanolu, ethanolu resp. vody. 

 

ABTS•+. Roztok ABTS•+ byl připravený podle následujícího postupu: navážka 3.3 mg 
K2S2O8 se rozpustí v 5 ml destilované vody. V takto připraveném roztoku K2S2O8 se rozpustí 
17,2 mg ABTS. Zelenavý roztok se nechá stát minimálně 12 hodin, aby oxidace ABTS na 
kationový radikál ABTS•+ proběhla kvantitativně [59]. Před použitím se l ml koncentrovaného 
roztoku ABTS•+ zředil 60 ml destilované vody. Přesná koncentrace takto připraveného 
roztoku se získala z UV-VIS měření, na základě známé hodnoty molárního absorpčního 
koeficientu při λ= 730 nm, která má hodnotu λ730= 14.7 mM-1cm-1 [119].  

 Příslušný objem připraveného extraktu hroznových slupek byl kvůli odezvě systému 
zředěn deionizovanou vodou v poměru 

 a) methanolové extrakty - 1:50 (Svatovavřinecké, Alibernet). Z takto připraveného 
roztoku se na experimenty s ABTS•+ použilo 300µl (Svatovavřinecké, 0,5 g a 1.0 g), resp. 
150µl (Svatovavřinecké, 1,5 g; Alibernet)  

 b) ethanolové extrakty – 1:25 (Svatovavřinecké, Alibernet). Z takto připraveného roztoku 
se na experimenty s ABTS•+ použilo 300µl (Svatovavřinecké, Alibernet – 0,5 g), resp. 150 µl 
(Alibernet – 1.0 g). 

 c) vodné extrakty – 1:30 (Svatovavřinecké), resp. 1:40 (Alibernet). Z takto připraveného 
roztoku se na experimenty s ABTS•+ použilo 150µl (Svatovavřinecké, Alibernet). 

Ke směsi byl přidán roztok ABTS•+ ve vodě, kterého koncentrace se pravidelně před 
a během měření kontrolovala měřením absorbance roztoku při 730 nm (cABTS•+=8-10.10-5 
mol.dm-3) tak, aby byl výsledný objem směsi 1000 µl. Následně byl takto připravený reakčný 
systém promíchaný 1 ml vzduchu a výsledný roztok umístěný do kyvety. V případě 
referenčního systému byl do reakční směsi přidán místo extraktu hroznových slupek příslušný 
objem deionizované vody. 
 

DMPO/Fe2+/H2O2. Tento tzv. Fentonovský systém byl zvolen za účelem generování 
reaktivních, v prvním kroku převážně hydroxylových (OH•) radikálů, které jsou následně 
schopny reagovat přímo s antioxidantem a s dalšími složkami systému a iniciovat tak ve 
vzorku oxidační stres za tvorby dalších radikálů. Schématicky je možné reakce probíhající 
v systému zapsat takto: 

 

 
2+ 3+ • –

2 2Fe  + H O  Fe  + OH + OH→  (13)

 • •
2RH + OH  R  + H O→  (14)    

 ( )• •
3 2 2CH OH + OH  CH OH + H O→  (15)

 ( )• •
2 2CH OH + AH  R + H O→  (16)

 

( ) ( )• • • •
2 2R , OH , CH OH + DMPO DMPO(–R, –OH, – CH OH )→  (17) 
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Antioxidační aktivitu v tomto systému sledujeme jako výsledek konkurenčních reakcí mezi 
spinovým lapačem DMPO a antioxidanty přítomnými ve vzorku [53, 55] prostředníctvím 
tvorby spinových aduktů (rov. 17). 

Reakční systém byl připravený smícháním 100µl 0.2 M DMPO ve vodě, 100µl 0.01 M 
(NH4)2Fe(SO4)2.9H2O ve vodě, 300µl příslušného extraktu a 100µl 0.1 M H2O2. V případě 
potřeby byl extrakt ředěn čistým rozpouštědlem, ředění je uvedeno v příslušné části dané 
kapitoly. 

5.3.7.2 Podmínky EPR měření 

Všechna měření se uskutečnila v ploché křemenné kyvetě, vhodné pro EPR měření 
polárních roztoků. Kyveta s vnitřním objemem 500 µl byla opatřena injekční stříkačkou 
s objemem 1 ml, kvůli ulehčení plnění měřeným roztokem.  

Kyveta byla umístěna do dutiny EPR spektrometru a po nastavení parametrů měření se 
přesně v čase 3 min po přídavku volného radikálu resp. H2O2 do systému sledoval časový 
vývoj 10 EPR spekter během 15 minut (•DPPH, ABTS•+) resp. 30 minut (DMPO/Fe2+/H2O2). 
Každé EPR spektrum představuje akumulaci (průměr) 10 individuálních scanů.  

Při měření všech vzorků byla použita tatáž kyveta, přičemž se s ní při vkládání do dutiny 
spektrometru manipulovalo vždy stejným způsobem, aby byla zajištěna reprodukovatelnost 
měření. Nastavení a odezva spektrometru byla denně před měřením kontrolovaná pomocí 
referenčních měření signálů tuhých standardů 1,1-difenyl-2-pikrylhydrazil (•DPPH) a strong 
pitch, oba od firmy Bruker. 

Typické parametry EPR spektrometru: 
- střed pole – central field (CF):     346 mT - 348 mT  
- šířka pole – sweep width (SW):    10 mT (ABTS•+, DPPH); 9 mT (DMPO) 
- modulace – (Modulation Amplitude):  0.05 mT 
- zesílení – (Receiver gain):       3.56x 103  
- výkon mikrovlnného zdroje:      6 mW 
- frekvencie mikrovlnného záření:    ≈ 9.71 GHz 

Měření byla provedena v automatickém režimu se začátkem 3 min po smíchání reaktantů s 
následujícími parametry:  

- časový rozdíl mezi spektry: ∆t ≈ 1.5 min (DMPO, 30 min) 
- časová konstanta (t.c.):   10.24 ms 
- délka 1 scanu:       2.62 s (DMPO, 5.24 s) 
- počet scanů (NS):      30 
- počet snímaných spekter:  10 
 

5.3.7.3 Zpracování naměřených údajů 

Pro každý vzorek se realizovala série nejméně 2 identických experimentů pro všechny 
zvolené experimentální systémy. Naměřená EPR spektra byla spracovaná v programech 
ORIGIN (MicroCalc®), WinEPR a SimFonia (Bruker®) a pomocí programu SCIENTIST 
(MicroMath®).  

 Pro odhad schopnosti jednotlivých extraktů terminovat radikály •DPPH a ABTS•+ byla 
závislost koncentrace příslušného radikálu na čase popsaná kinetickou rovnicí prvního řádu 
a v programu MicroMath Scientist pomocí nelineární regrese využitím Newtonové relaxované 
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iterační metody vypočítané formální rychlostní konstanty k‘, které sloužili na kvalitativní 
porovnání radikál-zhášející aktivity jednotlivých vzorků.  

 S cílem identifikovat vznikající spinové adukty v systému DMPO/Fe2+/H2O2 byla 
naměřená EPR spektra matematicky rekonstruovaná (simulovaná) pomocí programu 
SimFonia (Bruker®) a spektra jednotlivých aduktů následně sečtené pomocí lineární 
kombinace. Na posouzení shody mezi naměřenými a simulovanými spektry byl použitý 
korelační koeficient. Jednotlivé spinové adukty byly identifikované prostředníctvím 
elektronické databáze dostupné na http://www.chm.bris.ac.uk/stdb 
a http://tools.niehs.nih.gov/stdb [120–122] jako i porovnáním spektrálních parametrů s údaji 
uvedenými v publikovaných pracích [57]. 

Všechna data byla zpracována pomocí multivariační statistické analýzy (statistický 
software Unistat) zahrnující analýzu hlavních komponent a  kanonickou diskriminační 
analýzu. Analýza hlavních komponent je založena na analýze vlastních hodnot symetrických 
matic. Často používá ke snížení dimenze dat s co nejmenší ztrátou informace. Nahrazuje 
původní soubor pozorovaných znaků souborem nových, vzájemně nekorelovaných znaků tak, 
že první nová osa je vedena ve směru největší variability mezi objekty, druhá osa je vedena ve 
směru největší variability, který je kolmý na směr první komponenty, atd. Jejím cílem je 
redukce původního počtu popisovaných proměnných novými veličinami (umělými), 
označenými jako komponenty, které shrnují informaci o původních proměnných. Tyto 
komponenty jsou vzájemně nezávislé a jsou seřazeny podle svého příspěvku k vysvětlení 
celkového rozptylu pozorovaných proměnných. Hlavním komponentám se snažíme při 
interpretaci přiřadit nějaký reálný význam. Mají charakter faktorů, které stojí v pozadí 
a reprezentují zobecněné vlivy, vyvolávají variabilitu a ovlivňují strukturu závislosti 
proměnných. Při interpretaci využíváme především korelace s původními proměnnými. Při 
kanonické diskriminační analýze se zkoumají rozdíly mezi skupinami objektů 
v mnohorozměrném prostoru na základě znaků, které máme k dispozici. Jednotlivé znaky se 
váží tak, aby se dopředu stanovené skupiny co nejlépe odlišily. Korelační koeficienty 
informují o vztahu znaku a kánonické osy, bez ohledu na ostatní znaky [123, 124]. 
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6. VÝSLEDKY A DISKUSE 

Postupně budou uvedeny a popsány výsledky všech získaných charakteristik extraktů 
z hroznových bobulí. Základní měřené charakteristiky: 

1) Vliv podmínek extrakce na pH. 
2) Vliv podmínek extrakce na celkový obsah polyfenolických látek. 
3) Vliv extrakčních podmínek na barevné charakteristiky a další parametry  extraktů. 
4) Stanovení anthokyanového profilu extraktů pomocí HPLC. 
5) Stanovení radikál-zhášejících vlastností pomocí ABTS•+. 
6) Stanovení radikál-zhášejících vlastností pomocí •DPPH. 
7) Určení antioxidační kapacity vzorků v systému DMPO/Fe2+/H2O2. 
 

Všechny kapitoly mají podkapitoly rozdělené podle použitého rozpouštědla – methanol, 
ethanol a voda. 

6.1 Vliv podmínek extrakce na pH 

6.1.1 Extrakty v methanolu 

S cílem komplexně ocharakterizovat připravené extrakty, bylo nejdříve změřeno pH při t = 
25 °C. Z obr. 18 je zřejmé, že všechny extrakty jsou mírně kyselé a rozsah pH je úzký 5.5-6, 
což při zohlednění chyby přístroje naznačuje prakticky zanedbatelný rozdíl. Hodnota pH 
methanolu, který sloužil jako reference, byla 6.9.  

Vliv extrakční teploty na pH je u odrůdy Svatovavřinecké statisticky bezvýznamný, naproti 
tomu u odrůdy Alibernet pozorujeme mírný posun pH do méně kyselé oblasti se vzrůstající 
teplotou extrakce, avšak s ohledem na chyby měření je tento trend málo významný. 

  

 
Obr. 18: Hodnoty pH neupravovaných extraktů připravených z různých navážek (0.5;1;1.5g) 
slupek hroznových bobulí odrůdy Svatovavřinecké (SV) a Alibernet (A) do methanolu při 
teplotě 40−120 °C, stanovené při 25°C pomocí skleněné elektrody. 
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Vliv teploty na hodnoty pH methanolových extraktů je zřejmý i z hodnoty korelačního 
koeficientu, vypočítaného pomoci Pearsonovy metody. U odrůdy Svatovavřinecké je hodnota 
korelačního koeficientu, PV,m = 0.1417, zatímco u odrůdy Alibernet byla korelace PA,m = 
0,7235. 

6.1.2 Extrakty v ethanolu 

Na obr. 19 jsou zaznamenány hodnoty pH, stanovené za identických podmínek jako 
u methanolových extraktů. Hodnoty pH nevykazují žádnou změnu v závislosti na extrakční 
teplotě nebo navážce vzorku. Bez ohlednu na odrůdu se průměrná hodnota pH připravených 
extraktů pohybuje okolo pH ∼ 5.4, čistý ethanol, který byl použit jako reference, má hodnotu 
pH 6.3. Hodnoty Pearsonova korelačního koeficientu pro závislost pH na teplotě extrakce je 
v případě odrůdy Svatovavřinecké PV,e = 0.12, a v případe odrůdy Alibernet PA,e = 0.35. Tyto 
hodnoty rovněž potvrzují téměř zanedbatelný vliv teploty extrakce na pH. 

Pro extrakty jak do methanolu, tak do ethanolu byla pozorována o něco vyšší korelace pro 
odrůdu Alibernet, pravděpodobně v souvislosti s jiným chemickým složením obou 
studovaných odrůd. 

 
Obr. 19: Hodnoty pH neupravovaných extraktů připravených z různých navážek (0,5 a 1 g) 
slupek hroznových bobulí do ethanolu při teplotě 40−120 °C, stanovené při 25°C pomocí 
skleněné elektrody. 

6.1.3 Extrakty ve vodě 

Identickým způsobem byly stanovené hodnoty pH ve vodných extraktech (obr. 20). Jak 
vyplývá ze získaných výsledků, hodnoty pH obou odrůd se pohybují na úrovni pH ∼ 4.3, 
hodnota pH deionizované vody, která byla použita jako reference byla stanovena na 6.8. 

S rostoucí teplotou extrakce pozorujeme mírný pokles hodnot pH, avšak s ohledem na 
přesnost použité metody je tento trend zanedbatelný. 
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Obr. 20: Hodnoty pH neupravovaných extraktů připravených z různých navážek (0.5;1 
a 1.5g) slupek hroznových bobulí do vody při teplotě 40−120 °C, stanovené při 25°C pomocí 
skleněné elektrody. 
 

Hodnoty Pearsonových korelačních koeficientů mezi teplotou extrakce a pH – PV,w = 0.36 
(Svatovavřinecké) a PA,w = 0.31 (Alibernet) naznačují o něco lepší korelaci u odrůdy 
Svatovavřincké než je tomu u extraktů methanolových a ethanolových, ze statistického 
hlediska jsou však tyto hodnoty zanedbatelné. 

Z výsledků měření vyplývá, že způsob přípravy vzorku (použité rozpouštědlo, navážka 
vzorku na extrakci) jakožto i samotný průběh má na hodnotu pH jen mírný, ze statistického 
hlediska zanedbatelný vliv. 

 

6.2 Vliv podmínek extrakce na celkový obsah polyfenolických látek 

Dalším významným parametrem, který může ovlivnit antioxidační resp. radikál-zhášející 
vlastnosti vzorku, je celkový obsah polyfenolických látek. 

Obsah polyfenolů ve vzorcích extraktů hroznových slupek byl stanovený metodou Follin – 
Cicolteau. Jako standard byla použita kyselina gallová rozpuštěná ve vodě s různou 
koncentrací. Kvantifikace byla provedena na základě kalibrační křivky (obr. 21). Výsledky 
jsou udávany jako GAE = Gallic Acid Equivalent (mg kyseliny gallové/100 g vzorku). 
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Obr. 21: Kalibrační křivka roztoků kyseliny gallové – závislost absorbance při 765 nm na 
koncentraci, stanovená z UV-VIS měření při teplotě 25°C. 

6.2.1 Extrakty v methanolu 

Celkový obsah polyfenolů stanovený v metahanolových extraktech obou odrůd je 
znázorněný na obr. 22. Obsah polyfenolů ve vzorcích připravených z odrůdy Svatovařinecké, 
při teplotě 40°C, je v rozsahu 40 (0.5g) až 120 (1.5g) mg/100 g podle použité navážky. U této 
odrůdy byl pozorován zjevný nesoulad v hodnotách obsahu polyfenolů u vzorků, které byly 
připravované jako párové, tj. stejná navážka a stejné podmínky extrakce. Tento nesoulad má 
systematický charakter a byl pozorován i při testech těchto vzorků v jiných experimentálních 
systémech, proto zřejmě souvisí se způsobem manipulace se vzorky před a během přípravy 
extraktů.  

 

Obr. 22: Obsah polyfenolů u extraktů připravených z různých navážek slupek hroznových 
bobulí při různé extrakční teplotě do methanolu stanovený při 25°C proti standardu kyseliny 
gallové (GAE). 
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Obsah polyfenolů ve vzorcích připravených z odrůdy Alibernet, připravených při 40°C, je 
řádově vyšší v porovnání s odrůdou Svatovavřinecké, pohybuje se v intervalu 120 (0.5g) 
až 360 (1.5g) mg/100 g. Uvedený rozdíl je nejpravděpodobněji důsledkem rozdílnosti odrůd. 

Z grafů je zřejmé že ve vzorcích odrůdy Svatovavřinecké se ze zvyšující teplotou mírně 
zvyšuje obsah polyfenolů do teploty 60°C, pravděpodobně se zlepšuje extraktivita 
fenolických látek do rozpouštědla. Všeobecně je však pozorován asi 10% pokles extrakce 
polyfenolů s dalším zvyšováním teploty. Uvedený trend je mnohem výraznější u odrůdy 
Alibernet – dosahuje přibližně 30%. Hodnoty Pearsonových korelačních koeficientů mezi 
teplotou extrakce a obsahem polyfenolů PV,m = 0,1119 (SV) a PA,m = 0,6623 (A) vykazují lepší 
korelaci u odrůdy Alibernet než je tomu u extraktů odrůdy Svatovavřinecké. 

 6.2.2 Extrakty v ethanolu 

Absolutní hodnoty koncentrací polyfenolů v ethanolových extraktech jsou v porovnání 
s methanolovými extrakty nižší, výraznější jsou tyto rozdíly pro odrůdu Alibernet, kde 
koncentrace dosahuje přibližně 30 %, u odrůdy Svatovavřinecké je koncentrace cca 50 % 
z jejich koncentrace v methanolových extraktech (obr. 23). 

Při porovnání obou odrůd je možné konstatovat, že koncentrace polyfenolů v ethanolovém 
extraktu odrůdy Svatovavřinecké připraveném při teplotě 40°C je přibližně 50% v porovnání 
s obsahem polyfenolů v extraktu odrůdy Alibernet připraveném za identických podmínek. 
Nejvýraznější rozdíl oproti methanolovým extraktům pozorujeme při závislosti koncentrace 
polyfenolů na teplotě extrakce. Pro obě odrůdy a obě navážky hroznových slupek pozorujeme 
nárust koncentrace polyfenolů s teplotou (obr. 23). 

Významným faktorem je v tomto případě extraktivita jednotlivých polyfenolů. S ohledem 
na hodnoty relativni permitivity methanolu a ethanolu (tabelovaná hodnota při 298K, εΜeOH= 
32.63, εEtOH= 24.30) [125] pozorované rozdíly mezi rozpouštědly je možné dát do souvislosti 
i s rozdílnou polaritou rozpouštědel.  

 

Obr. 23: Obsah polyfenolů u extraktů připravených z různých navážek slupek hroznových 
bobulí při různé extrakční teplotě do ethanolu stanovený při 25°C proti standardu kyseliny 
gallové (GAE). 
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Hodonoty Pearsonových korelačních koeficientů potvrzují pozitivní korelaci mezi 
navážkou vzorku a obsahem polyfenolů PV,e = 0.9111 (SV), PA,e = 0,8830 (A). Mezi teplotou 
extrakce a obsahem polyfenolů byla zjištěna nízká korelace PV,e = 0.3697 (SV), PA,e = 0,4335 
(A). 

6.2.3 Extrakty ve vodě 

Také ve vodném prostředí se potvrdil vyšší, téměř dvojnásobný obsah polyfenolů 
v extraktech odrůdy Alibernet proti odrůdě Svatovavřinecké. Koncentrace polyfenolů ve 
vodných extraktech odrůdy Svatovavřinecké dosahuje hodnoty porovnatelné s extrakty 
v methanolu, zatímco jejich koncentrace v odrůdě Alibernet je o něco nižší, avšak u obou 
odrůd jsou tyto hodnoty vyšší než při extraktech do ethanolu (obr. 24). 

S ohledem na specifické vlastnosti vody (εH2O= 78.3, existence vodíkových vazeb, 
dipólových interakcí,…) není možné přisoudit pozorované rozdíly jen polaritě rozpouštědla. 

Vliv teploty extrakce na obsah polyfenolů vykazuje podobný trend jako ethanolové 
extrakty – s rostoucí teplotou při obou navážkách hroznových slupek pozorujeme pro obě 
odrůdy nárust koncentrace polyfenolů. Ze statistického hlediska byla dosažena pro obě 
odrůdy významná korelace mezi navážkou použitého vzorku na extrakci a obsahem 
polyfenolů PV,v = 0.7131, PA,v = 0.6704 jako i mezi teplotou extrakce a obsahem polyfenolů 
PV,v = 0.6760, PA,v = 0.6848. V porovnání s methanolem a ethanolem je korelace mezi 
navážkou vzorku a obsahem polyfenolů nejnižší, zatímco vliv teploty extrakce na obsah 
polyfenolů je nejvýraznější. 
 

  
 

Obr. 24: Obsah polyfenolů u extraktů připravených z různých navážek slupek hroznových 
bobulí při různé extrakční teplotě do vody stanovený při 25°C proti standardu kyseliny 
gallové (GAE). 

6.3 Vliv extrakčních podmínek na barevné charakteristiky a další parametry  
extraktů 

Barevné koordináty L*, a*, b* byly naměřené pomocí UV/VIS spektrofotometru použitím 
tří různých zdrojů osvětlení – Illuminantu A, C, a D65. Vzhledem k velkému počtu parametrů 
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majících vliv na vlastnosti extraktů, byla získaná data statisticky zpracována metodami 
multivariační statistiky s cílem sledování vzájemného vztahu (korelace) jednotlivých 
experimentálních parametrů a jejich vliv na vlastnosti extraktů. 

 

6.3.1 Extrakty v methanolu 

Kanonická diskriminační analýza (obr. 25) poskytla prakticky 100% diskriminaci 
jednotlivých odrůd. Jako diskriminační porměnné byly použity: L*-IllA, L*-IllC, L*-IllD65, 
a*-IllA, a*-IllC, a*-IllD65, b*-IllA, b*-IllB, b*-I llD65, obsah polyfenolů a pH. 

 
Obr. 25: Kanonická diskriminační analýza extraktů v methanolu – separace podle odrůdy 
Svatovavřinecké (1-30) a Alibernet (31-60).  
 

Vizualizace dat pomocí multivariační metody hlavních komponent (tzv. Principal 
component analysis), obr. 26, velmi jasně diferencuje sledované odrůdy na základě použitých 
charakteristik. 

 
Obr. 26: Klasifikace – odlišení ethanolových extraktů obou odrůd pomocí mtody tzv. hlavních 
komponent (Principal component analysis). Jako proměnné byly použité: L*-IllA, L*-IllC, L*-
IllD65, a*-IllA, a*-IllC, a*-IllD65, b*.IllA, b*-Il lB, b*-IllD65, obsah polyfenolů a pH. 
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Obě odrůdy byly podrobené diskriminační analýze, ve které byla použita hmotonost 
navážky resp. teplota extarakce jako určující parametr. (obr. 27. a obr. 28). 

Diskriminace vzorků podle navážky je 100% u obou odrůd. Při diskriminaci vzorků 
podle extrakční teploty bylo u odrůdy Svatovařinecké možné správně klasifikovat 76.67 % 
vorků, u odrůdy Alibernet je to 90 %. Trendy diferenciace extraktů pomocí sledovaných 
parametrů jsou zřejmé.  
 

 

Obr. 27: Kanonická diskriminační analýza methanolových extraktů odrůdy Svatovavřinecké 
(a) a Alibernet (b) podle hmotnosti navážky vzorku použité na extrakci. 
 

 
Obr. 28: Kanonická diskriminační analýza methanolových extraktů odrůdy Svatovavřinecké 
(a) a Alibernet (b) podle teploty extrakce. 
 

Vzájemná korelace trichromatických parametrů a navážky, teploty extrakce, pH resp. 
obsahu polyfenolů byla stanovená pomocí Pearsonovy korelační metody. Korelační 
koeficienty jsou uvedeny v tabulce 4. Z uvedených údajů vyplývá, že existuje výrazná 
korelace trichromatických parametrů s hmotností navážky vzorku a logicky i s obsahem 
polyfenolů u obou odrůd (nejvýraznější v případě Illuminantu A pro obě odrůdy – téměř 95 
%), korelace trichromatických parametrů s pH je málo významná (přibližně 65 % pro odrůdu 
Svatovavřinecké a Illuminant A, resp. 60 % pro odrůdu Alibernet). Zajímavá je prakticky 
zanedbatelná korelace trichromatických souřadnic a teploty, která se bez ohledu na použitý 
zdroj světla pohybuje na úrovni do 10 % pro odrůdu Svatovavřinecké, resp. do 20 % pro 
odrůdu Alibernet. Z toho vyplývá, že barva extraktů se s rostoucí teplotou prakticky nemění. 
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Tab. 4: Pearsonova korelace proměnných v methanolových extraktech jednotlivých odrůd. 

Svatovavřinecké 

 Illuminant A Illuminant C Illuminant D65 

 L* a* b* L* a* b* L* a* b* 

hmotnost -0.9555 0.9080 0.8672 -0.9552 0.9022 0.6462 -0.9551 0.9059 0.6409 

teplota -0.0036 0.0862 0.0041 0.0035 -0.0989 0.0626 0.0040 -0.1046 0.0635 

pH 0.6498 -0.6557 -0.5522 0.6522 -0.6560 -0.3616 0.6524 -0.6565 -0.3562 

polyfenoly -0.9738 0.9331 0.8247 -0.9748 0.9471 0.5597 -0.9749 0.9504 0.5540 

Alibernet  

 Illuminant A Illuminant C Illuminant D65 

 L* a* b* L* a* b* L* a* b* 

hmotnost -0.9695 -0.9647 -0.9646 0.4201 0.5660 0.5237 0.7786 0.7825 0.7780 

teplota 0.1059 0.1123 0.1128 -0.1921 -0.1597 -0.2368 -0.1236 0.0560 0.0588 

pH 0.5871 0.5962 0.5967 -0.5632 -0.6035 -0.6298 -0.5956 -0.5018 -0.4989 

polyfenoly -0.9459 -0.9419 -0.9418 0.3928 0.5069 0.5020 0.7452 0.7174 0.7120 

 

6.3.2 Extrakty v ethanolu 

Analýza hlavních komponent v ethanolových extraktech obou odrůd za použití navážky 
vzorku, teploty extrakce, pH, obsahu polyfenolů a hodnot X, Y, L*, a*, b* pro zdroj osvětlení 
Illuminant A jako charakteristických proměnných je znázorněna na obr. 29. Do statistické 
analýzy nebyly zahrnuty hodnoty barevných souřadnic získané pro Illuminant C a D65, 
poněvadž z vícenásobné diskriminační analýzy s využitím krokové statistiky vyplyul jejich 
zanedbatelný vliv na výsledky. 
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Obr. 29:Analýza hlavních komponent v ethanolových extraktech odrůdy: a) Svatovavřinecké 
b) Alibernet. Jako diskriminační proměnné byli použité: navážka vzorku, teplota extrakce, pH, 
obsah polyfenolů a hodnoty X, Y, L*, a*, b* pro zdroj osvětlení Illuminant A. 
 

a) b) 
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Z obr. 29a a 29b vyplývá, že se podařilo všechny vzorky v rámci jedné odrůdy spolehlivě 
diferencovat. Z analýzy hlavních komponent dále vyplývá, že na celkovou variabilitu 
z uvedených 7 proměnných v případě obou odrůd mají největší vliv hodnoty navážky vzorku 
a teploty extrakce. Vliv ostatních sledovaných parametrů je prakticky zanedbatelný. 

V rámci kanonické diskriminační analýzy byly pro obě odrůdy provedeny klasifikace 
vzorků podle navážky vzorku použité na extrakci a podle extrakční teploty (Tab. 5, 6). 
U obou odrůd bylo dosaženo 100% správné klasifikace vzorků podle navážky. 

Tab. 5: Klasifikace vzorek extraktů metodou kanonické diskriminační analýzy do skupin na 
základě hodnot – teplota extrakce, pH, obsah polyfenolů a hodnoty L*, a*, b* pro zdroj 
osvětlení Illuminant A. Jako diskriminující parametr byla použita navážka vzorku použitá na 
extrakci. Hodnota P udává procentuální skóre s jakým byl příslušný vzorek zařazen. 

Aktivní  
skupina 

Odhadovaná  
skupina 

P (%) Aktivní  
skupina 

Odhadovaná 
skupina 

P (%) Vzorek 

Svatovavřinecké Alibernet 
V1/A1 0.5 0.5 72.06 0.5 0.5 28.29 
V3/A3 1 1 20.92 1 1 61.17 
V7/A7 0.5 0.5 61.36 0.5 0.5 05.06 
V9/A9 1 1 04.02 1 1 89.69 

V13/A13 0.5 0.5 93.28 0.5 0.5 25.80 
V15/A15 1 1 85.95 1 1 37.00 
V19/A19 0.5 0.5 47.90 0.5 0.5 56.86 
V21/A21 1 1 30.27 1 1 97.78 
V25/A25 0.5 0.5 63.38 0.5 0.5 74.91 
V27/A27 1 1 95.39 1 1 62.37 

 

Tab. 6: Klasifikace vzorek extraktů metodou kanonické diskriminační analýzy do skupin na 
základě hodnot – pH, obsah polyfenolů a hodnoty L*, a*, b* pro zdroj osvětlení Illuminant A. 
Jako diskriminující parametr byla použita teplota extrakce. Hodnota P udává procentuální 
skóre s jakým byl příslušný vzorek zařazen. 

Aktivní  
skupina 

Odhadovaná 
skupina 

P (%) Aktivní 
skupina 

Odhadovaná 
 skupina 

P (%) 
Vzorek 

Svatovavřinecké Alibernet 
V1/A1 40 40 73.52 40 40 68.72 
V3/A3 40 40 73.52 40 ! 80 95.03 
V7/A7 60 60 82.37 60 ! 80 76.23 
V9/A9 60 ! 100 98.29 60 ! 120 90.32 

V13/A13 80 80 64.57 80 ! 60 79.25 
V15/A15 80 80 64.57 80 80 66.30 
V19/A19 100 100 82.36 100 100 65.60 
V21/A21 100 100 82.36 100 100 65.60 
V25/A25 120 120 65.02 120 120 92.47 
V27/A27 120 120 65.02 120 120 92.47 

 

Kanonická diskriminační analýza podle teploty extrakce se realizovala pro obě odrůdy 
s tím, že se počet parametrů snížil o jeden – z analýzy byla vyloučena navážka vzorku, 
protože s ní nebylo možné pro singularitu korelační matice získat výsledky analýzy. Navíc, 
v předchozích experimentech bylo jednoznačně prokázáno, že hmotnost navážky je 
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automatický diskriminátor, všechny sledované veličiny (s výjimkou pro pH) jsou extenzitní. 
Pro odrůdu Svatovavřinecké byla dosažena 90% korektní klasifikace extraktů s jedním 
nesprávně klasifikovaným extraktem (extrakt připravený z 1 g vzorku při teplotě 60°C (V9) 
byl klasifikován jako extrakt připravený z téže navážky při teplotě 100°C). V případě odrůdy 
Alibernet bylo dosaženo 60% správnosti klasifikace vzorků, nesprávně byly klasifikovány 
vzorky A3 – A13 (Tab.6). 

Kanonická diskriminační analýza obou odrůd podle všech sledovaných proměnných 
potvrdila 100% korektní odlišení obou odrůd (Obr. 30). Metodou hlavních komponent (Obr. 
31) se podařilo jen částečně odlišit obě odrůdy, podobně jako při analýze individuálních 
odrůd se klíčovými parametry ukázaly být navážka vzorku a teplota extrakce, což je v plném 
souladu s očekáváním. Podobně jako v případě methanolových extraktů byly hodnoty 
barevných souřadnic (naměřené pro tři různé zdroje osvětlení) korelovány s ostatními 
sledovanými parametry (navážka vzorku, teplota extrakce, pH, obsah polyfenolů). Hodnoty 
Pearsonových korelačních matic jsou uvedené v tabulce 7. Z uvedených hodnot vyplývá, že 
nejvýraznější korelace byla dosžena v případě extraktů obou odrůd mezi sytostí barvy (L*) 
a obsahem polyfenolů (o něco nižší u odrůdy Svatovavřinecké). Absolutní hodnoty 
korelačních koeficientů jsou v porovnání s methanolovými extrakty nižší. 

 

Obr. 30: Kanonická diskriminační analýza extraktů v ethanolu – diskriminace podle odrůdy 
Svatovavřinecké (V) a Alibernet (A). 

 

Obr. 31: Analýza ethanolových extraktů pomocí metody hlavních komponent. K výpočtu 
komponent byly použity jako proměnné hodnoty navážky, teploty extrakce, pH, obsah 
polyfenolů a hodnoty L*, a*, b* (Illuminant A). 
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Tab. 7: Pearsonova korelace proměnných v ethanolových extraktech jednotlivých odrůd. 

Svatovavřinecké 
 Illuminant A Illuminant C Illuminant D65 
 L* a* b* L* a* b* L* a* b* 

navážka -0.8472 0.9069 0.7127 -0.9045 0.8836 0.3993 -0.9047 0.8878 0.3847 

teplota -0.3525 0.1300 0.5486 -0.2815 0.0728 0.5915 -0.2807 0.0780 0.5947 

pH -0.7473 0.6925 0.4276 -0.7544 0.7044 0.1366 -0.7545 0.7040 0.1264 

polyfenoly -0.9338 0.8936 0.8590 -0.9671 0.8603 0.5707 -0.9670 0.8654 0.5583 

Alibernet 
 Illuminant A Illuminant C Illuminant D65 
 L* a* b* L* a* b* L* a* b* 

navážka -0.9086 0.5185 0.8737 -0.9143 -0.3296 0.8029 -0.9148 0.4941 0.7993 

teplota -0.2820 -0.0053 0.4502 -0.2777 -0.0008 0.5002 -0.2770 -0.1105 0.5037 

pH -0.7362 0.7297 0.6490 -0.7498 0.1043 0.5468 -0.7505 0.6882 0.5431 

polyfenoly -0.9164 0.4583 0.959 -0.9202 -0.2769 0.9135 -0.9205 0.3991 0.9117 

V souladu s očekáváním byla dosažena vysoká korelace mezi hmotností vzorku použitého 
na extrakci a příspěvkem červené barvy (a*) – v případě odrůdy Svatovavřinecké, zatímco 
v případě odrůdy Alibernet je výraznější korelace mezi hmotností a podílem modré barvy 
(b*). Uvedené rozdíly souvisí s barevnými charakteristikami jednotlivých odrůd, resp. jsou 
ovlivněné rozdílnou skladbou jedn. složek extraktů. Pro obě odrůdy byla pozorována velmi 
nízká korelace barevných souřadnic s teplotou extrakce, podobně jako v případě 
methanolových extraktů, čímž se opět potvrdilo, že barva extraktů se s rostoucí teplotou 
prakticky nemění, resp. mění jen zanedbatelně. 

6.3.3 Extrakty ve vodě 

Barevné souřadnice pro vodné extraky nebylo možné stanovit z důvodu vážné poruchy 
UV-VIS spektrofotometru. Z tohoto důvodu také nebylo možné uskutečnit analýzu hlavních 
komponent ani kánonickou doskriminační analýzu a ani vypočítat hodnoty vzájemných 
korelačních koeficientů. 

Korelační koeficienty pro vzájemný vztah navážky vzorku, obsahu polyfenolů a teplotou 
extrakce, jsou uvedené v tabulce 8. 

Tab. 8: Hodnoty Pearsonových korelačních koeficientů uvádějící vzájemnou korelaci mezi 
navážkou vzorku, teplotou extrakce a obsahem polyfenolů. 

Svatovavřinecké Alibernet 

 navážka teplota polyfenoly navážka teplota polyfenoly 

navážka  1 0 0.7131 1 0 0.6704 

teplota 0 1 0.6760 0 1 0.6848 

polyfenoly 0.7131 0.6760 1 0.6704 0.6848 1 
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Ze statistického hlediska byla v souladu s očekávaním dosažena významná korelace 
mezi navážkou vzorku a obsahem polyfenolů pro obě odrůdy. 

6.4 Stanovení anthokyanového profilu extraktů pomocí HPLC 

Nejčastěji se k separaci a identifikaci anthokyanů používá kolona typu C18 ve spojení 
s DAD detektorem. V této práci byla použita kolona C12 Max-RP (Phenomenex), která je 
určena speciálně pro separaci anthokyanů. Podmínky analýzy jsou uvedny v části 5.3.7. 

6.4.1 Kvalitativní analýza 

Barviva ve vzorku vinných slupek byla identifikována pomocí retenčních časů anthokyanů 
směsného standardu. Směsný standard obsahoval 3-O-β-glukopyranosidy šesti základních 
anthokyanidinů (obr. 33). Ve vzorcích vinných slupek odrůd Alibernet a Svatovavřinecké 
bylo identifikováno pět anthokyanových barviv: delfinidin-3-O-glukosid, kyanidin-3-O-
glukosid, petunidin-3-O-glukosid, peonidin-3-O-glukosid a malvidin-3-O-glukosid (tab. 10, 
obr. 34). Vzorky slupek hroznového vína neobsahovaly barvivo Pelargonidin-3-O-glukosid, 
typické především pro jahody [40]. 

 
Tab. 9: Barviva identifikovaná v extraktech vinných slupek a vzorku vína. 

anthokyany zkratka vzorec Mr [g/mol] odkaz 
delfinidin-3-O-glukosid De3glc C21H21O12 465.39 
kyanidin-3-O-glukosid Ky3glc C21H21O11 449.39 
 petunidin-3-O-glukosid Pt3glc C22H23O12 479.42 
peonidin-3-O-glukosid Pn3glc C22H23O11 463.42 
malvidin-3-O-glukosid Mv3glc C23H25O12 493.44 

[5] 
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Obr. 33: HPLC chromatogram standardu anthokyanů (1−De-3-glc, 2−Ky-3-glc, 3−Pt-3-glc, 
4−Pg-3-glc, 5−Pn-3-glc, 6−Mv-3-glc, 7−vnitřní standard). 
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Obr. 32: Brilantní modř 
(R1, R2 = H) [6]. 
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Obr. 34: HPLC chromatogramy anthokyanů extrahovaných z vinných slupek a) methanolem 
při 40°C−odrůda Svatovavřinecké; b) methanolem při 40°C−odrůda Alibernet; c) ethanolem 
při 80°C−odrůda Svatovavřinecké; d) ethanolem při 80°C−odrůda Alibernet; e) vodou při 
80°C−odrůda Svatovavřinecké; f) vodou při 80°C−odrůda Alibernet. (1−De-3-glc, 2−Ky-3-
glc, 3−Pt-3-glc, 4−Pn-3-glc, 5−Mv-3-glc, 6−vnitřní standard).  

6.4.2 Kvantitativní analýza 

Pro určení přesné koncentrace anthokyanových barviv ve 
vzorku byla použita metoda vnitřní standardizace. Jako 
vnitřní standard byla použita ve vodě rozpustná syntetická 
barva Brilantní modř (Brilliant blue FCF), která se používá 
jako potravinářské barvivo E133 (obr. 32). Jedná se o druh 
trifenylmethanového barviva se zelenomodrým zabarvením 
[7]. Brilantní modř byla také použita při kalibraci směsného 
standardu (obr. 18).  
 

Pomocí směsného standardu byl také určen limit detekce (LOD) i limit kvantifikace (LOQ) 
pro jednotlivé látky. Limity detekce (S/N =3) a limity kvantifikace (S/N =10) jsou uvedeny 
v tab 9. Experimenty byly opakované třikrát s relativní standardní odchylkou 1-2 %. 
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Tab. 10: Limit detekce a kvantifikace  pro jednotlivé anthokyany. 
LOD LOQ anthokyany 
koncentrace [ng/l] 

delfinidin-3-O-glukosid 488 1473 
kyanidin-3-O-glukosid 244 745 
petunidin-3-O-glukosid 244 745 

pelargonidin-3-O-glukosid 244 745 
peonidin-3-O-glukosid 244 745 
malvidin-3-O-glukosid 488 1473 

 

6.4.3 Vliv rozpouštědla a teploty 

Anthokyany jsou barviva rozpustná ve vodě, proto byla volena převážně polární 
rozpouštědla (tab. 11). Bylo však použito i nepolární rozpouštědlo n-hexan a také byl použit 
aceton, data však nejsou prezentována pro téměř nulový extrakční účinek. Tato skutečnost 
tedy potvrzuje, že anthokyany jsou barviva lépe rozpustná v polárních rozpouštědlech. 

Pro extrakci anthokyanů z hroznových slupek bylo zjištěno, že nejúčinnějším 
rozpouštědlem je methanol. Při jeho použití byla pomocí HPLC zaznamenána největší odezva 
pro všechna detekovaná barviva. Při vyšších teplotách je účinnost methanolu srovnatelná 
s účinností vody (obr. 35,36) a to u obou odrůd. 

 
Tab. 11: Charakteristika použitých rozpouštědel [125].  
rozpouštědlo vzorec bod varu [°C] relativní permitivita [ ε] 

methanol CH4O 64.7  32.6 
ethanol C2H6O 78.3 24.3 
voda H2O 100.0 78.9 

aceton C3H6O 56.3 21.5 
n-hexan C6H14 68.7 2.0 

 
Tab. 12: Obsah jednotlivých anthokyanů extrahovaných příslušnými rozpouštědly v teplotním 
rozsahu 40−120 °C pro odrůdu Alibernet. Pro vodu byla stanovena také teplotní degradace 
anthokyanů při teplotách 140−180°C. 

Alibernet 
anthokyany [mg/g] 

extrakce rozpouštědlo 
teplota 

[°C] De3glc Ky3glc Pt3glc Pn3glc Mv3glc 
40 53.74 4.66 50.46 108.52 267.84 
60 33.27 2.28 24.93 53.87 98.39 
80 26.21 0.89 20.57 44.39 87.62 
100 31.59 1.83 24.10 48.31 90.87 

methanol 

120 25.32 0.73 20.43 45.47 84.86 
40 9.11 0.44 10.43 23.04 46.35 
60 13.21 0.71 12.35 27.18 60.14 
80 15.44 0.78 13.82 28.28 63.32 
100 11.90 0.48 10.82 19.29 48.58 

PFE 
 
 

ethanol 

120 10.18 0.52 11.31 19.99 49.10 
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Pokračování Tab. 12: Obsah jednotlivých anthokyanů extrahovaných příslušnými 
rozpouštědly v teplotním rozsahu 40−120 °C pro odrůdu Alibernet. Pro vodu byla stanovena 
také teplotní degradace anthokyanů při teplotách 140−180°C. 

Alibernet 
anthokyany [mg/g] 

extrakce rozpouštědlo 
teplota 

[°C] De3glc Ky3glc Pt3glc Pn3glc Mv3glc 
40 12.73 0.71 11.49 29.50 57.36 
60 26.74 1.40 21.72 46.72 99.86 
80 36.13 1.52 24.43 49.23 102.16 
100 35.58 1.50 23.90 49.09 101.63 

voda 

120 13.36 0.54 11.52 15.94 39.85 
140 0.58 - 0.50 0.60 3.92 
150 1.25 - 1.13 1.87 10.40 
160 - - - - - 
170 - - - - - 

PHWE 

degradace/ 
voda 

180 - - - - - 
 
 
Tab. 13: Obsah jednotlivých anthokyanů extrahovaných příslušnými rozpouštědly v teplotním 
rozsahu 40−120 °C pro odrůdu Svatovavřinecké. U této odrůdy byly také extrahovány výlisky 
a to ve stejném teplotním rozsahu za využití vody jako extrakčního činidla. 

Svatovavřinecké 
anthokyany [mg/g] 

extrakce rozpouštědlo 
teplota 

[°C] De3glc Ky3glc Pt3glc Pn3glc Mv3glc 
40 40.83 3.74 30.68 56.72 178.27 
60 37.15 2.98 28.56 53.95 169.52 
80 23.78 0.78 18.34 25.52 72.04 
100 13.20 0.68 11.43 12.51 42.20 

methanol 

120 6.95 0.28 7.89 5.64 32.35 
40 6.33 0.36 6.05 6.69 28.20 
60 9.72 0.39 7.39 7.89 34.65 
80 10.92 0.45 9.49 8.55 37.80 
100 9.56 0.39 8.21 6.65 32.63 

PFE 

ethanol 

120 6.72 0.21 5.62 4.86 24.16 
40 9.34 0.52 7.66 10.44 39.91 
60 18.59 0.93 16.60 16.73 63.98 
80 24.96 1.08 19.01 18.35 69.19 
100 20.98 0.91 16.67 16.01 60.912 

voda 

120 13.17 0.49 9.66 8.40 31.73 
40 0.41 - 0.78 0.20 4.24 
60 1.30 - 3.51 0.59 8.10 
80 1.21 - 3.30 0.56 7.21 
100 3.81 - 6.23 1.34 11.93 

PHWE 

výlisky/ 
voda 

120 0.98 - 1.88 0.51 5.52 
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Obr. 35: Obsah jednotlivých anthokyanů v extraktech hroznových slupek u odrůdy Alibernet, 
stanovený pro jednotlivá rozpouštědla a teploty. 
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Obr. 36: Obsah jednotlivých anthokyanů v extraktech hroznových slupek u odrůdy 
Svatovavřinecké, stanovený pro jednotlivá rozpouštědla a teploty. 
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Potvrdilo se, že methanol je nejúčinnějším extrakčním činidlem, následovaný vodou 
a ethanolem z pohledu výtěžnosti jednotlivých anthokyanových barviv. 

Při PFE extrakci methanolem byl zaznamenán statisticky významný pokles koncentrace 
barviv pro teploty 60−120 °C oproti teplotě 40 °C. Z tohoto pohledu se jeví teplota 40 °C, 
jako nejúčinnější pro extrakci anthokyanových barviv z vinných slupek pomocí methanolu. 

Mnohem méně účinným extrakčním činidlem je ethanol. Také účinnost ethanolu byla 
ovlivněna použitou teplotou (tab. 12, 13). Jako statisticky významný se jeví pokles 
koncentrace barviv pro teploty 40, 100 a 120°C oproti teplotám 60 a 80°C. 

V případě použití vody jako extrakčního činidla se jako statisticky významný ukázal 
pokles při teplotách 40 a 120 °C, největší výtěžek byl v tomto případě získán při extrakční 
teplotě 80°C. Při teplotách 60, 80 a 100°C je účinnost vody srovnatelná s účinnosti methanolu 
jako extrakčního činidla. Při teplotách nad 120°C se extrahuje už velmi malé množství 
anthokyanů, při teplotě 150°C dochází k celkové degradaci (tab. 12). 

Odrůda Alibernet měla v porovnání s odrůdou Svatovavřinecké při PFE extrakci v mnoha 
případech 3krát vyšší obsah anthokyanových barviv (tab. 12, 13). Z tohoto hlediska jsou 
odrůdy, jako Alibernet (tzv. barvířky) pro izolaci barviv z vinných slupek vhodnější. 

Pro obě odrůdy byl jako nejvhodnější extrakční rozpouštědlo stanoven methanol (obr. 35, 
36), ikdyž z hlediska životního prostředí by bylo vhodnější použití vody při vyšších teplotách, 
kde je účinnost srovnatelná s methanolem. Nejúčinnější teplota pro PFE extrakci však nebyla 
závislá jen na odrůdě, ale hlavně na použitém rozpouštědle. Teplotní profily pro jednotlivá 
rozpouštědla jsou u obou odrůd velmi podobné. 

U odrůdy Svatovavřinecké byly také pomocí vody extrahovány výlisky, což jsou zbytky po 
lisování hroznů, neboli odpad při výrobě vína. Jak je patrné z tab. 13 – získané množství 
anthokyanů je velmi malé, jako nejlepší se však jeví telota 100°C. Výlisky tudíž nejsou příliš 
vhodnou matrici pro získávání anthokyanů. 

Pro úplnost experimentů byly anthokyany stanoveny také ve víně připraveném 
z příslušných odrůd. Víno z odrůdy Alibernet obsahovalo asi o třetinu větší množství 
anthokyanových barviv, nežli odrůda Svatovavřinecké, u které navíc nebyl kyanidin-3-O-
glukosid zastoupen vůbec. (tab. 14). 

 
Tab. 14: Obsahu anthokyanů ve vzorku vína − odrůda Alibernet a Svatovavřinecké 

Anthokyany [g/l] 
odrůda 

De-3-glc Ky-3-glc Pt-3-glc Pn-3-glc Mv-3-glc 

Alibernet 0.3794 0.0038 0.4090 0.7644 2.8368 

Svatovavřinecké 0.1856 - 0.2516 0.2190 1.8768 

 

6.5 Stanovení radikál-zhášejících vlastností pomocí ABTS•+ 

Jako reference byla použitá deionizovaná voda. EPR spektrum ABTS•+ tvoří za požitých 
experimentálních podmínek (velikost modulační amplitudy 0,05 mT) singlet s pološířkou 
čáry, ∆Βpp∼ 1.2 mT, g=2.0036. Byl měřen soubor deseti spekter se začátkem ve třetí minutě 
po přidání roztoku ABTS•+ do příslušného systému. 
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6.5.1 Extrakty v methanolu 

Z průběhu EPR spekter naměřených v methanolových extraktech (obr.37, 38) je zřejmá 
velmi dobrá stabilita referenčního systému jen s nepatrnou, statisticky nevýznamnou změnou 
signálu. Sledoval se zánik signálu ABTS•+ v důsledku přídavku extraktu slupek příslušné 
odrůdy do systému. 

Jak je zřejmé z obr. 37, vzorky odrůdy Svatovavřinecké připravené z navážky 1,5 g 
vykazují při teplotách 40, 60 a 80 °C velmi dobré radikál-zhášející vlastnosti, když prakticky 
okamžitě po přidání do systému klesá koncentrace ABTS•+ v závislosti na schopnosti těchto 
extraktů terminovat uvedený kation-radikál, což se projeví postupným poklesem intenzity. 

Po přidání extraktů připravených při teplotách 100 a 120°C pozorujeme už jen mírný 
pokles intenzity spektra, z cehož vyplývá, že radikál-zhášející aktivita těchto vzorků je horší. 
Z toho je možné udělat jednoznačný závěr o negativním vlivu teploty extrakce na 
antioxidační vlastnosti sledovaných vzorků.  

Podobný trend byl nalezen i u vzorků odrůdy Alibernet, ale změny radikál-zhášející 
aktivity vzorků s rostoucí teplotou nejsou tolik markantní jako u odrůdy Svatovavřinecké. 
Uvedené rozdíly jsou pravděpodobně způsobené různým kvalitativním a kvantitativním 
zastoupením polyfenolů v jedn. odrůdách resp. extraktech z nich. 

Byl sledován také vliv navážky vzorku na odezvu použitého systému, podle očekávání byl 
zánik signálu úměrný hmotnosti navážky vzorku na extrakci. Kvůli tomu, že u extraktů 
z navážek 1,5 g pozorujeme okamžitý zánik signálu ABTS•+, a to v celém teplotním rozmezí, 
musel být u těchto vzorek upraven poměr obou reaktantů. 

  
Obr. 37: Časový vývoj EPR 
spekter naměřených při teplotě 
298 K v systému obsahujícím 
extrakt odrůdy Svatovavřinecké 
v methanolu připravený při 
teplotách 40-120 °C z navážky 
1,5 g a roztok ABTS•+ ve vodě 
(c0 (ABTS•+) = 100 µM). Jako 
reference byla použita 
deionizovaná voda.  
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Časové závislosti EPR spekter byly matematicky zpracované s cílem kvantifikovat radikál-
zhášející vlastnosti jednotlivých vzorků. Kvantifikace radikál-zhášející aktivity vzorků byla 
u obou odrůd realizována dvěma způsoby. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 38: Časový vývoj EPR spekter naměřených při teplotě 298 K v systému obsahujícím 
extrakt odrůdy Alibernet v methanolu připravený při teplotách 40-120 °C z navážky 1,5 g 
a roztok ABTS•+ ve vodě (c0 (ABTS•+) = 100 µM). Jako reference byla použita deionizovaná 
voda. 

 
 
Jako první ukazatel radikál-zhášející aktivity (RSA – viz kapitola 3.4.4) byla zvolená 

koncentrace ABTS•+ (tj. dvojitý integrál EPR spektra) v čase 10,5 minuty po přidání ABTS•+ 
do systému proti jeho koncentraci v referenčním systému, která má hodnotu 1. Porovnání na 
základě tohoto parametru je pro obě odrůdy znázorněno na obr. 39. Koncentrace ABTS•+ 
v systému je nepřímo úměrná radikál-zhášející aktivitě vzorku, z čehož je možno konstatovat, 
že u obou odrůd mají všechny vzorky výrazné antioxidační vlastnosti, které jsou v případě 
odrůdy Svatovavřinecké úměrné navážce vzorku. Je zřetelná shoda RSA vzorků odrůdy 
Alibernet připravených z navážky 1 a 1,5 g (RSA na úrovni 60-80 %). Porovnání vzorků 
tímto způsobem zároveň umožňuje kvantifikovat vliv teploty na RSA. Jak je zřejmé z obr. 39, 
teplota extrakce mírně zhoršuje antioxidační vlastnosti vzorů a to u obou odrůd. 
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Obr. 39: Hodnoty relativní koncentrace ABTS+• v čase 10,5 minuty od přidání ABTS+• do 
systému s methanolovými extrakty, vypočítané pomocí matematické funkce v tvaru kinetické 
rovnice prvního řádu. 
 

Druhý způsob vyjádření RSA vychází z předpokladu, že zánik EPR signálu se popíše 
vhodnou kinetickou rovnicí a následně se za míru reaktivity složek vzorku s příslušným 
radikálem bude pokládat hodnota vypočítané tzv. formální rychlostní konstanty k‘. Jako 
nejefektivnější, nejlépe vystihující experimentálně pozorovaný pokles intenzity EPR spektra 
se ukazuje být kinetický model platný pro reakce prvního řádu: 

 
rel '
EPRI  = a*exp(–k *t) + b (18) 

 
kde IEPR – je relativní intenzita spekter (koncentrace ABTS•+) 
k‘ - formální rychlostní konstanta (min-1) 
t – čas od smíchání (min) 
 

Na obr. 40 jsou znázorněné vypočítané hodnoty formálních rychlostních konstant prvního 
řádu terminace ABTS•+ složkami vzorků jednotlivých odrůd. Je potřebné uvést, že první řád, 
respektive pseudo-první řád byl zvolený proto, že tento kinetický model je jednoduchý 
a v porovnání s vyššími řády nejlíp vystihuje neměřené závislosti. Chybové úsečky na obr. 40 
nepředstavují chybu měření, která se v EPR spektroskopii pohybuje přibližně na úrovni ±5 %, 
ale chybu určení rychlostní konstanty vyplývající z použitého matematického modelu. Z obr. 
40 je zřetelná jen nevýznamná závislost hodnot rychlostních konstant na teplotě a to u obou 
odrůd. Uvedené rozdíly po zohlednění velikosti chybových úseček prakticky zanikají. 

TEAC hodnoty (viz kapitola 3.4.4) neboli přepočet na Trolox byl realizován pro hodnoty 
koncentrace ABTS•+ v čase t = 10,5 min. od jeho přídavku do systému, podle vztahu: 

 
( ) ( ) ( )

( )
Zν

V

V)c(c
  c

VZORKU

ABTSABTSt ABTS 0
(TROLOX)t ∗∗

∗−
=

+•+•+•

 (19) 

kde: c0 (ABTS
•+

), ct (ABTS
•+

) je koncentrace ABTS•+ v čase t=0, resp. ve zvoleném čase t=t; 
V(ABTS

•+
) je objem ABTS•+ přidaného do systému; 

V(VZORKU) je objem vzorku přidaného do systému; 
ν je stechiometrický koeficient reakce ABTS a TROLOX, v tomto případě ν=1/2; 
Z je faktor zředění. 
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Obr. 40: Hodnoty formálních rychlostních konstant prvního řádu vypočítané ze závislosti 
relativních koncentrací ABTS•+ na času pomocí modelu kinetické rovnice I. řádu pro odrůdy 
Svatovavřinecké a Alibernet. 

Jak je zřejmé z obr. 41, průměrné hodnoty TEAC se ve všech vzorcích odrůdy 
Svatovavřinecké pohybují v rozsahu 1,3 - 2,4 (navážka 0,5 g), 2,5 - 4,3 (navážka 1,0 g) a 5,3 - 
9,0 (navážka 1,5 g), přičemž je zřejmé mírné zhoršení antioxidační kapacity s rostoucí 
teplotou extrakce, obzvlášť zřetelné u vzorků připravených z vyšších navážek. Uvedený trend 
je zachován i u odrůdy Alibernet, kde jsou však hodnoty v porovnání se Svatovavřineckou 
odrůdou vyšší – 3,4 - 5,8 (navážka 0,5 g) a 7,8 - 10,9 (navážka 1,0 a 1,5 g). 

   

Obr. 41: Hodnoty Trolox Equivalent Antioxidant Capacity (TEAC) stanovené pro vzorky 
methanolových extraktů, odrůd Svatovavřinecké a Alibernet. 
 

6.5.2 Extrakty v ethanolu 

Identické experimenty se uskutečnily i s ethanolovými extrakty obou odrůd. Jako reference 
byla místo vzorku extraktu do systému opětovně přidána deionizovaná voda. Zatímco se 
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signál reference prakticky nemění, pozorujeme výrazný pokles signálu v systému po přídavku 
extraktu (obr. 42, 43). 

Je zajímavé, že ve srovnání s methanolovými extrakty je vliv teploty extrakce na chování 
jednotlivých odrůd prakticky stejný, jen u odrůdy Svatovavřinecké je v případě 
methanolových extraktů výraznější vliv přídavku extraktu na přítomnost ABTS•+. 

Po přidání extraktů slupek odrůdy Svatovavřinecké (obr. 42) připravených při teplotách 
40-80 °C pozorujeme mírný pokles intenzity spektra s rostoucí teplotou extrakce, z čehož 
vyplývá, že radikál-zhášející aktivita těchto vzorků se vlivem teploty extrakce mírně zlepšuje, 
zatímco při vyšších teplotách extrakce (100 - 120 °C) se RSA extraktů zhoršuje. Uvedený 
trend je zřejmý i ze závislosti integrálu naměřených EPR spekter na čase (obr. 44). 

V případě odrůy Alibernet (obr. 43) je pokles signálu ABTS•+ v důsledku přídavku 
extraktu vzorku výraznější a také souvislost mezi teplotou extrakce a schopností příslušného 
extraktu terminovat ABTS•+ je mnohem zřetelnější než v případě odrůdy Svatovavřinecké. 
V celém teplotním intervalu pozorujeme pozitivní vliv teploty extrakce na RSA extraktů této 
odrůdy. 

Opět byla potvrzena jednoznačná souvislost mezi navážkou vzorku použitou na přípravu 
extraktu a jeho schopnosti terminovat kation-radikál ABTS•+. I v tomto případě bylo zjištěno, 
že je RSA extraktů odrůdy Alibernet vyšší. 

Na porovnání terminační schopnosti jednotlivých extraktů bylo použito EPR spektrum 
naměřené v čase 10,5 minuty po přidání ABTS•+ do systému. V porovnání s referencí poklesla 
hodnota integrálu tohoto EPR spektra pro extrakt odrůdy Svatovavřinecké připravený při 
teplotě 120 °C na 47 % původní hodnoty, zatímco v případě identického extraku odrůdy 
Alibernet byl zaznamenán pokles až na 12 % (obr. 44). Tato skutečnost potvrzuje, že 
v ethanolu mají lepší radikál-zhášející vlastnosti extrakty odrůdy Alibernet, stejně jako 
v případě methanolových extraktů, kde však není tato skutečnost až tak výrazná. 

Hodnoty formálních rychlostních konstant (obr. 45) ani v tomto systému neposkytují 
spolehlivou ani jednoznačnou kvantifikaci radikál-zhášejících vlastností, jelikož jsou rozdíly 
v jejich hodnotách (v závislosti na odrůdě, teplotě extrakce a navážce) po zohlednění 
přesnosti použitého modelu výpočtu prakticky zanedbatelné. 

Na obr. 46 jsou znázorněné hodnoty TEAC stanovené pro obě odrůdy. Pro odrůdu 
Svatovavřinecké se pohybují v rozmezí 1,4 - 2,3 (navážka 0,5 g), což je hodnota porovnatelná 
s methanolovými extrakty, resp. v rozmezí 2,5 - 3,6 (navážka 1,0 g) což jsou hodnoty 
v porovnání s methanolem o něco nižší. Hodnoty TEAC ukazují na mírné zhoršení 
antioxidační kapacity s rostoucí teplotou extrakce, ke kterému dochází při teplotě nad 80°C.  

Hodnoty TEAC jsou pro odrůdu Alibernet (obr. 46) podle očekávání vyšší – 1,7 - 3,5 
(navážka 0,5 g) a 3,7-5,9 (navážka 1,0 g). Tyto hodnoty jsou přibližně jen 30-40% 
v porovnání s TEAC hodnotami extraktů této odrůdy v methanolu. Závislost TEAC hodnot na 
teplotě extrakce potvrzuje zlepšování antioxidační aktivity jednotlivých extraktů v celém 
teplotním intervalu. 
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Obr. 42: Časový vývoj EPR 
spekter naměřených při teplotě 
298 K v systému obsahujícím 
extrakt odrůdy Svatovavřinecké 
v ethanolu připravený při 
teplotách 40-120 °C z navážky 
1.0 g a roztok ABTS•+ ve vodě 
(c0 (ABTS•+) = 100 µM). Jako 
reference byla použita 
deionizovaná voda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Obr. 43: Časový vývoj EPR 
spekter naměřených při teplotě 
298 K v systému obsahujícím 
extrakt odrůdy Alibernet 
v ethanolu připravený při 
teplotách 40-120 °C z navážky 
1.0 g a roztok ABTS•+ ve vodě 
(c0 (ABTS•+) = 100 µM). Jako 
reference byla použita 
deionizovaná voda. 
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Obr. 44: Hodnoty relativní koncentrace ABTS+• v čase 10,5 minuty od přidání ABTS+• do 
systému s ethanolovými extrakty, vypočítané pomocí matematické funkce v tvaru kinetické 
rovnice prvního řádu. 

 
Obr. 45: Hodnoty formálních rychlostních konstant prvního řádu vypočítané ze závislosti 
relativních koncentrací ABTS•+ na času pomocí modelu kinetické rovnice I. řádu pro odrůdy 
Svatovavřinecké a Alibernet. 

 

Obr. 46: Hodnoty Trolox Equivalent Antioxidant Capacity (TEAC) stanovené pro vzorky 
ethanolových extraktů, odrůd Svatovavřinecké a Alibernet. 
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6.5.3 Extrakty ve vodě 

Na obr. 47 a 48 jsou znázorněny průběhy EPR spekter v závislosti na čase po přidání 
ABTS•+ do systému obsahujícího neionizovanou vodu (reference), resp. vodné extrakty 
odrůdy Svatovavřinecké, resp. Alibernet. Přídavek extraktů obou odrůd vede k terminaci 
ABTS•+ složkami extraktů podobně jako v případě methanolových a ethanolových extraktů, 
ve vodních extraktech je však nejzřetelnější závislost radikál-zhášející aktivity na teplotě 
extrakce. 

Ze závislosti integrálu naměřených EPR spekter na čase (obr. 49) vyplývá zdánlivě stejná 
radikál-zhášející aktivita extraktů obou odrůd. Experimenty se všemi extrakty se uskutečnily 
použitím stejného koncentračně-objemového poměru (150µl extraktu), ale s ohledem na 
odlišné ředění samotných extraktů deionizovanou vodou – 1:30 (Svatovavřinecké) a 1:40 
(Alibernet) je možné konstatovat, obdobně jako u předchozích dvou experimentálních 
systému, že výraznější antioxidační vlastnosti mají extrakty odrůdy Alibernet. 
 

Obr. 47: Časový vývoj EPR spekter 
naměřených při teplotě 298 K 
v systému obsahujícím extrakt odrůdy 
Svatovavřinecké ve vodě připravený 
při teplotách 40-120 °C z navážky 1.0 
g a roztok ABTS•+ ve vodě (c0 

(ABTS•+) = 100 µM). Jako reference 
byla použita deionizovaná voda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vyhodnocení radikál-zhášející aktivity extraktů pomocí kinetického modelu prvního řádu 
(obr. 50) v tomto systému v případě extraktů odrůdy Svatovavřinecké poměrně dobře 
reflektuje na navážku vzorku použitého na extrakci, ale nedostatečně vystihuje pozorované 
změny v průběhu EPR spekter v závislosti na teplotě extrakce, především pro vyšší navážky. 
V případě odrůdy Alibernet je pozorována korelace mezi hodnotou k‘ a teplotou extrakce, ale 
hodnoty rychlostních konstant jsou prakticky nezávislé na koncentraci extraktu pro všechny 
použité navážky. 

Po vyhodnocení radikál-zhášející aktivity pomocí TEAC (obr. 51, tab. 15) je zřejmý 
jednoznačně pozitivní vliv teploty extrakce, jako i navážky vzorku použitého na extrakci. Pro 
vyšší navážky (1,0 a 1,5 g) bylo pozorováno určité „nasycení“ antioxidační aktivity. 
Průměrné hodnoty TEAC se pro navážku 0,5 g pohybovaly v intervalu 0,9-4,1 
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(Svatovavřinecké), resp. 2,1-4,2 (Alibernet); pro navážku 1,0 g v intervalu 3,5-5,7 
(Svatovavřinecké), resp. 3,3-9,0 (Alibernet) a pro navážku 1,5 g v intervalu 3,0-6,8 
(Svatovavřinecké), resp. 5,1-10,3 (Alibernet). Tím se opět potvrdila větší radikál-zhášející 
aktivita odrůdy Alibernet. 

 
Obr. 48: Časový vývoj EPR spekter 
naměřených při teplotě 298 K 
v systému obsahujícím extrakt 
odrůdy Alibernet ve vodě 
připravený při teplotách 40-120 °C 
z navážky 1.0 g a roztok ABTS•+ ve 
vodě (c0 (ABTS•+) = 100 µM). Jako 
reference byla použita 
deionizovaná voda. 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Obr. 49: Hodnoty relativní koncentrace ABTS+• v čase 10,5 minuty od přidání ABTS+• do 
systému s vodnými extrakty, vypočítané pomocí matematické funkce v tvaru kinetické rovnice 
prvního řádu. Jsou označeny i objemové poměry ABTS+• k vzorku (800/200; 850/150; 
700/300). 
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Obr. 50: Hodnoty formálních rychlostních konstant prvního řádu vypočítané ze závislosti 
relativních koncentrací ABTS•+ na času pomocí modelu kinetické rovnice I. řádu pro odrůdy 
Svatovavřinecké a Alibernet. 
 

 
Obr. 51: Hodnoty Trolox Equivalent Antioxidant Capacity (TEAC) stanovené pro vzorky 
vodných extraktů, odrůd Svatovavřinecké a Alibernet. 
 
 
Tab. 15. Hodnoty TEACABTS vypočítané pro extrakty obou odrůd v jednotlivých 
rozpouštědlech. 

Svatovavřinecké 
 Methanol Ethanol Voda 

m vzorku 
t extrakce 

0,5 g 1,0 g 1,5 g 0,5 g 1,0 g 0,5 g 1,0 g 1,5 g 

40 °C 2.2 4.2 7.5 1.4 2.5 1.0 3.5 3.1 

60 °C 2.1 3.6 8.5 2.1 3.0 2.7 4.3 4.7 

80 °C 1.6 4.2 9.0 2.4 3.5 4.1 5.6 6.3 

100 °C 1.6 3.7 6.1 2.3 3.2 4.0 5.7 6.8 

120 °C 1.5 4.0 5.4 1.9 3.0 3.9 6.9 7.4 



 71 

Pokračování Tab. 15. Hodnoty TEACABTS vypočítané pro extrakty obou odrůd v jednotlivých 
rozpouštědlech. 

Alibernet 
 Methanol Ethanol Voda 

m vzorku 
t extrakce 

0,5 g 1,0 g 1,5 g 0,5 g 1,0 g 0,5 g 1,0 g 1,5 g 

40 °C 5.7 9.9 10.7 1.7 3.8 2.2 3.3 5.1 

60 °C 5.0 8.3 8.7 2.5 5.2 2.8 6.1 6.5 

80 °C 4.1 8.2 8.3 3.1 5.5 3.7 8.8 10.0 

100 °C 4.3 8.1 8.4 2.7 5.5 4.1 8.9 10.3 

120 °C 5.1 8.2 9.0 3.4 5.9 4.2 9.0 10.2 

 
Hodnoty TEAC jsou v dobrém souladu s prací Pellegrini a kol. [105], ve které byly 

porovnány hodnoty antioxidační kapacity třemi různými způsoby pro zeleninu, ovoce, ovocné 
a alkoholicé nápoje. Pro vzorky různých vín autoři udávají TEAC ABTS hodnoty 1,6 - 12,0 
[105]. 

Vliv rozpouštědla na hodnoty TEAC (tab. 15) kopíruje trend HPLC profilu a hodot GAE – 
nejvyšší průměrné hodnoty byly stanoveny pro extrakty v methanolu, následované vodou 
a nakonec ethanolem. 

6.6 Stanovení radikál-zhášejících vlastností pomocí •DPPH 

Podobně jako v případě ABTS•+ byl měřen soubor 10 spekter se začátkem ve třetí minutě 
po přidání roztoku •DPPH do systému. Jako referenční systém bylo použito vždy extrakční 
činidlo (methanol, ethanol, voda). EPR spektrum roztoku •DPPH tvoří za použitých 
experimentálních podmínek (velikost modulační amplitudy 0,05 mT, methanol/ethanol) 
kvintet pocházející od dvou přibližně ekvivalentních atomů dusíku charakterizovaný 
konstantami hyperjemné interakce aN1 = 0.88 mT, aN2 = 0.874 mT, g=2.0036 (obr. 9). 

6.6.1 Extrakty v methanolu 

Časový průběh naměřených spekter je na obr. 52 a 53. Opět byl sledován zánik signálu 
•DPPH v důsledku přídavku extraktu slupek příslušné odrůdy do systému. V případě obou 
odrůd, podobně jako při systému s ABTS•+, pozorujeme výrazné radikál – zhášející vlastnosti, 
které se v případě odrůdy Svatovavřinecké při teplotě extrakce nad 80°C jen mírně zhoršují. 
U odrůdy Alibernet dochází ke zhoršení radikál-zhášejících vlastností už při teplotě 60°C. 
Vliv navážky opět potvrdil, že navážka je přímo úměrná odezvě systému, a to u obou odrůd. 
Pro navážku 1,5 g musel být opět upraven poměr vzorku ku •DPPH kvůli odezvě systému (viz 
kapitola 5.3.8.1). 

Antioxidační chování vzorků obou odrůd v přítomnosti •DPPH bylo kvantifikováno také 
porovnáním relativní koncentrace •DPPH v čase 10,5 min. od jeho smíchání s roztokem 
vzorku (obr. 54), jakož i prostřednictvím hodnot formálních rychlostních konstant zániku 
•DPPH (obr. 55). 
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Obr. 52: Časový vývoj EPR 
spekter naměřených při teplotě 
298 K v systému obsahujícím 
extrakt odrůdy Svatovavřinecké 
v methanolu připravený při 
teplotách 40-120 °C z navážky 
1,5 g a roztok •DPPH 
v methanolu (c0 (

•DPPH) = 0.5 
mM). Jako reference byl použit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 53: Časový vývoj EPR 
spekter naměřených při 
teplotě 298 K v systému 
obsahujícím extrakt odrůdy 
Alibernet v methanolu 
připravený při teplotách 40-
120 °C z navážky 1,5 g 
a roztok •DPPH v methanolu 
(c0 (

•DPPH) = 0.5 mM). Jako 
reference byl použit čistý 
methanol. 
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Vyšší reaktivita vzorků odrůdy Alibernet je zřetelná z obr. 54. Zatímco je relativní 
koncentrace •DPPH v čase 10,5 min. pro navážky 0,5 g při teplotě extrakce 40°C v případě 
obou odrůd prakticky stejná (0,5 resp. 0,4), při navážce 1,0 g byl pozorován výrazný rozdíl 
radikál-zhášející aktivity – koncentrace •DPPH v případě odrůdy Svatovavřinecké představuje 
0,3, v případě odrůdy Alibernet, 0,1 z počáteční hodnoty koncentrace •DPPH v čase t = 0 
(100 %, resp. 1,0). 

Vzhledem k tomu, že u obou odrůd pozorujeme jen mírný nárust relativní koncentrace 
•DPPH s rostoucí teplotou extrakce na úrovni 10-15 •%, je možné konstatovat málo významný 
vliv teploty na radikál-zhášející aktivitu vzorků obou odrůd. 

Na obr. 55 jsou uvedeny hodnoty formálních rychlostních konstant terminace •DPPH. 
I v tomto případě se jako nejlepší ukázal kinetický model platný pro reakce prvniho resp. 
pseudoprvního řádu. Hodnoty formálních rychlostních konstant však nedostatečně reflektují 
na vlastnosti systému i na podmínky přípravy vzorků (teplota extrakce), proto není možné na 
jejich základě udělat žádný závěr. 

Analogickým postupem jako při ABTS•+ byl realizován výpočet TEACDPPH hodnot 
(rovnice 19, obr. 56). Stechiometrický poměr mezi •DPPH a Troloxem je stejný – 2:1. I tímto 
postupem se jednoznačně potvrdila vyšší antioxidační kapacita vzorků odrůdy Alibernet. 

 

 
Obr. 54: Hodnoty relativní koncentrace •DPPH v čase 10,5 minuty od přidání •DPPH do 
systému s methanolovými extrakty, vypočítané pomocí matematické funkce v tvaru kinetické 
rovnice prvního řádu. 
 

Absolutní hodnoty TEAC jsou pro vzorky odrůdy Alibernet připravené při teplotě 40°C 
a navážky 0,5 a 1,0 g v porovnání s ABTS•+ přibližně o 20 % nižší. U vzorků připravovaných 
z navážky 1,5 g je rozdíl v hodnotě TEAC na úrovni 5 %, což je s ohledem na chybu 
zanedbatelné. 

Všechny vzorky odrůdy Svatovavřinecké vykazují v systému s •DPPH výrazně nižší 
hodnoty TEAC v porovnání s ABTS•+ (v průměru o 80 %). V případě •DPPH je zřetelně 
viditelný výrazný nepoměr TEAC hodnot obou odrůd. Tepelná závislost hodnot TEAC 
stanovených pro •DPPH pro obě odrůdy je analogická jako pro systém obsahující ABTS•+, 
s tím rozdílem, že změny TEAC pro odrůdu Svatovavřinecké nejsou tak markantní. 
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Obr. 55: Hodnoty formálních rychlostních konstant prvního řádu vypočítané ze závislosti 
relativních koncentrací •DPPH na času pomocí modelu kinetické rovnice I. řádu pro odrůdy 
Svatovavřinecké a Alibernet. 
 

 
Obr. 56: Hodnoty Trolox Equivalent Antioxidant Capacity (TEAC) stanovené pro vzorky 
vodných extraktů, odrůd Svatovavřinecké a Alibernet. 
 

6.6.2 Extrakty v ethanolu 

Časový vývoj EPR spekter naměřený v ethanolových extraktech odrůdy Svatovavřinecké, 
resp. Alibernet, připravených z navážky 1,0 g je znázorněn na obr. 57 a 58. Jako reference byl 
použit čistý ethanol. Zatímco změna signálu •DPPH v referenčním systému je zanedbatelná, 
pozorujeme pokles intenzity spekter po přídavku extraktu vzorku do systému. Jak je 
znázorněno na obrázcích 57 a 58, vlivem rostoucí teploty extrakce dochází k mírnému 
zlepšení schopnosti jednotlivých vzorků terminovat •DPPH. Tento trend je opět výraznější pro 
extrakty odrůdy Alibernet v celém teplotním intervalu, zatímco z průběhu spekter 
naměřených pro odrůdu Svatovavřinecké zdánlivě vyplývá mírné zhoršení této schopnosti 
u extraktů připravených při teplotách 80-120°C (obr. 57). 

Pro kvantitativní odlišení RSA obou odrůd je výhodné sledovat pokles signálu pro všechny 
vzorky v čase 10,5 min. od přídavku •DPPH do systému (obr. 59). Z obrázku jsou zřejmé lepší 
radikál-zhášející vlastnosti extraktů odrůdy Alibernet, jakož i pozitivní korelace mezi 
intenzitou spektra a teplotou extrakce. U vzorků odrůdy Svatovavřinecké připravených 
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z navážky 0,5, resp. 1,0 g dochází vlivem rostoucí teploty extrakce k nárustu RSA z 49 % 
(40°C) na přibližně 68 % (120°C), resp. z 65 % (40°C) na téměř 74,5 % (120°C).  

 
Obr. 57: Časový vývoj EPR spekter 
naměřených při teplotě 298 K 
 v systému obsahujícím extrakt 
odrůdy Svatovavřinecké v ethanolu 
připravený při teplotách 40-120 °C 
z navážky 1 g a roztok •DPPH 
v ethanolu (c0 (

•DPPH) = 0.5 mM). 
Jako reference byl použit čistý 
ethanol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 58: Časový vývoj EPR spekter 
naměřených při teplotě 298 K 
 v systému obsahujícím extrakt 
odrůdy Alibernet v ethanolu 
připravený při teplotách 40-120 °C 
z navážky 1 g a roztok •DPPH 
v ethanolu (c0 (

•DPPH) = 0.5 mM). 
Jako reference byl použit čistý 
ethanol. 
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U odrůdy Alibernet pozorujeme nárust RSA z 84 % (40°C) na zhruba 80 % (120°C). 

Z neznámých příčin odezva signálu •DPPH v extraktech odrůdy Alibernet vykazuje jen 
nepatrnou závislost na navážce vzorku. Je potřebné poznamenat, že uvedené hodnoty intenzit 
spekter nezohledňují odlišné objemovo-koncentrační poměry extraktů odrůdy 
Svatovavřinecké (300µl/100µl) a Alibernet (150µl/100µl – viz kapitola 5.3.8.1). Problém 
s odlišnou koncentrací odpadá tak, když se RSA extraktů vyjádří pomocí TEAC. 

Na obr. 60 jsou uvedeny hodnoty formálních rychlostních konstant terminace •DPPH. 
I v tomto případě se jako nejlepší ukázal kinetický model platný pro reakce prvniho resp. 
pseudoprvního řádu. Hodnoty formálních rychlostních konstant však opět nedostatečně 
reflektují na vlastnosti systému, proto není možné na jejich základě udělat žádný závěr. 

Vyjádření pomocí TEAC je nejvýhodnější i z toho důvodu, že umožňuje následné 
porovnání jednotlivých extraktů v různých rozpouštědlech, protože přepočet zahrnuje 
i zředění extraktu (rovnice 19). Závislost TEAC jednotlivých extraktů na teplotě extrakce a na 
navážce vzorku je znázorněna na obr. 61. 

                       
Obr. 59: Hodnoty relativní koncentrace •DPPH v čase 10,5 minuty od přidání •DPPH do 
systému s ethanolovými extrakty, vypočítané pomocí matematické funkce v tvaru kinetické 
rovnice prvního řádu. 
 

    
Obr. 60: Hodnoty formálních rychlostních konstant prvního řádu vypočítané ze závislosti 
relativních koncentrací •DPPH na času pomocí modelu kinetické rovnice I. řádu pro odrůdy 
Svatovavřinecké a Alibernet. 
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Obr. 61: Hodnoty Trolox Equivalent Antioxidant Capacity (TEAC) stanovené pro vzorky 
vodných extraktů, odrůd Svatovavřinecké a Alibernet. 
 

Vypočítané hodnoty TEAC pro spektra naměřená v 10,5 minutě od přidání •DPPH do 
systému potvrzují trend popsaný při závislosti intenzity EPR spektra naměřeného za 
identických podmínek. V absolutním vyjádření se hodnoty TEAC extraktů odrůdy 
Svatovavřinecké pohybují v intervalu 0,6-0,9 (0,5 g), resp. 0,8-0,9 (1,0 g). Pro extrakty 
odrůdy Alibernet jsou tyto hodnoty v rozsahu 0,6-1,0 (0,5 g), resp. 2,0-2,9 (1,0 g). Opět se 
potvrdila vyšší antioxidační kapacita vzorků odrůdy Alibernet. 

V porovnání s extrakty v methanolu jsou hodnoty TEAC ethanolových extraktů pro obě 
odrůdy výrazně nižší, dosahují přibližně 30-40 % oproti methanolu. Závislost TEAC na 
teplotě extrakce potvrzuje i v tomto experimentálním systému zlepšování antioxidační 
aktivity jednotlivých extraktů s rostoucí teplotou extrakce v celém teplotním intervalu, 
přičemž tento trend je mnohem výraznější pro extrakty odrůdy Alibernet. 

6.6.3 Extrakty ve vodě 

Analogicky byla sledována radikál-zhášející aktivita vůči •DPPH i u vzorků extrahovaných 
vodou. S ohledem na omezenou rozpustnost •DPPH ve vodě, byl v tomto experimentálním 
systému použit roztok •DPPH v ethanolu. Jako reference byla místo extraktu vzorku použita 
deionizovaná voda. Opětovně se potvrdila pozitivní odezva experimentálního systému na 
navážku vzorku, výrazněji pro extrakty odrůdy Svatovavřinecké. 

Typický časový průběh naměřených EPR spekter pro vodné extrakty je znázorněný na obr. 
62 a 63. Z výsledků experimentů je zřejmý výrazný vliv zvyšující se teploty extrakce na 
radikál-zhíšející aktivitu jednotlivých extraktů. V případě odrůdy Svatovavřinecké je tento 
efekt jednoznačně pozitivní. Jako nejúčinnější se v tomto rozpouštědle jeví extrakt připravený 
při teplotě 120°C, kdy byla pozorována prakticky úplná terminace •DPPH už v čase 4,5 
minuty od začátku reakce. Extrakty odrůdy Alibernet si zachovávají výraznou radikál-
zhášející aktivitu v celém teplotním intervalu, u extraktů připravených při teplotě 80-120°C 
bylo zaznamenáno velmi mírné zhoršení schopnosti terminovat •DPPH, které je na úrovni 
chyby měření. Podobný trend byl stanoven také u obou odrůd připravených při teplotách 80-
120°C z navážky 0,5 g a extraktů odrůdy Svatovavřinecké připravených za těch samých 
podmínek, ale pro navážku 1,5 g. 
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Obr. 62: Časový vývoj EPR 
spekter naměřených při 
teplotě 298 K  v systému 
obsahujícím extrakt odrůdy 
Svatovavřinecké ve vodě 
připravený při teplotách 40-
120 °C z navážky 1 g a roztok 
•DPPH v ethanolu (c0 

(•DPPH) = 0.5 mM). Jako 
reference byl použit čistý 
ethanol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Obr. 63: Časový vývoj EPR 
spekter naměřených při 
teplotě 298 K  v systému 
obsahujícím extrakt odrůdy 
Alibernet ve vodě připravený 
při teplotách 40-120 °C 
z navážky 1 g a roztok 
•DPPH v ethanolu (c0 

(•DPPH) = 0.5 mM). Jako 
reference byl použit čistý 
ethanol. 
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Uvedené pozorování potvrzuje i hodnota integrálu EPR spekter naměřených v čase 10,5 
minuty od přidání •DPPH do systému (obr. 64). 

Na obr. 65 jsou znázorněny hodnoty formálních rychlostních konstant zániku •DPPH, 
vypočítané pomocí nelineární regrese z experimentálně naměřeného časového vývoje EPR 
spekter. Opět se potvrdilo, že použitý matematický model po zohlednění chyby výpočtu k‘ 
není dostatečný k popisu terminační schopnosti jednotlivých extraktů. 

Hodnoty TEAC vypočítané pro extrakty obou odrůd (obr. 66, tab. 16) plně potvrzují 
předcházející závěry o vlivu navážky vzorku a teploty extrakce na RSA jednotlivých vzorků. 
Číselné hodnoty, uvedené i v tabulce 16, se pohybují v případě odrůdy Svatovavřinecké 
v intervalu 0,6-1,5 (0,5 g); 1,3-3,4 (1,0 g) a 2,3-4,6 (1,5 g). U odrůdy Alibernet jsou hodnoty 
TEAC vyšší a dosahují 1,3-2,0 (0,5 g); 2,3-5,1 (1,0 g) a 3,6-5,8 (1,5 g). V porovnání 
s ethanolovými extrakty jsou uvedené hodnoty vyšší, ale zase nižší než u methanolových 
extraktů (tab. 16). 

S ohledem na to, že prakticky v každém experimentálním systému kvantifikace RSA 
pomocí kinetického modelu selhala, je potřeba poznamenat, že uvedený model nebyl zvolen 
samoúčelně.  

Hodnoty koncentrace •DPPH (ale i ABTS•+) v čase vypočítaném z kinetické rovnice (18), 
velmi dobře vystihují naměřené experimentální závislosti, jestliže zohledníme počáteční 
koncentraci c0 

•DPPH v čase t = 0, nebo vycházíme z hodnoty koncentrace •DPPH (ABTS•+) 
v čase 4,5 minuty od jeho přidání do systému, tj. v okamžiku záznamu prvního spektra. 
Správnost uvedeného matematického modelu potvrzují i hodnoty korelačních koeficientů, 
které jsou pro všechny systémy a všechny závislosti R2 

�0.9980-0.9999. 
 

Při sledování vlivu rozpouštědla na antioxidační aktivitu extraktů je možno konstatovat, že 
i v případě •DPPH dosažené výsledky korelují s obsahem polyfenolů. Podobný trend byl 
zaznamenán i v případě testů s ABTS•+. 
 
 

     
Obr. 64: Hodnoty relativní koncentrace •DPPH v čase 10,5 minuty od přidání •DPPH do 
systému s vodnými extrakty, vypočítané pomocí matematické funkce v tvaru kinetické rovnice 
prvního řádu. 
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Obr. 65: Hodnoty formálních rychlostních konstant prvního řádu vypočítané ze závislosti 
relativních koncentrací •DPPH na času pomocí modelu kinetické rovnice I. řádu pro odrůdy 
Svatovavřinecké a Alibernet. 
 

                 
Obr. 66: Hodnoty Trolox Equivalent Antioxidant Capacity (TEAC) stanovené pro vzorky 
vodných extraktů, odrůd Svatovavřinecké a Alibernet. 
 
 
Tab. 16: Hodnoty TEACDPPH vypočítané pro extrakty obou odrůd v jednotlivých 
rozpouštědlech. 

Svatovavřinecké 
 Methanol Ethanol Voda 

m vzorku 
t extrakce 

0,5 g 1,0 g 1,5 g 0,5 g 1,0 g 0,5 g 1,0 g 1,5 g 

40 °C 1.2 1.4 1.9 0.6 0.8 0.6 1.3 2.3 

60 °C 1.1 1.5 1.9 0.7 0.8 0.9 2.5 3.0 

80 °C 0.9 1.6 1.8 0.8 0.9 1.5 2.9 4.2 

100 °C 0.8 1.6 1.9 0.8 0.9 1.4 3.4 4.6 

120 °C 0.9 1.5 1.9 0.9 0.9 1.4 3.4 4.1 
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Pokračování Tab. 16: Hodnoty TEACDPPH vypočítané pro extrakty obou odrůd v jednotlivých 
rozpouštědlech. 

Alibernet 
 Methanol Ethanol Voda 

m vzorku 
t extrakce 

0,5 g 1,0 g 1,5 g 0,5 g 1,0 g 0,5 g 1,0 g 1,5 g 

40 °C 2.4 3.8 10.0 0.6 2.0 1.3 2.3 3.6 

60 °C 2.4 3.4 8.6 0.8 2.4 1.6 3.6 4.0 

80 °C 1.9 3.4 8.6 0.9 2.4 1.9 4.5 5.3 

100 °C 2.1 3.4 8.5 0.9 2.5 1.8 4.4 5.4 

120 °C 2.5 3.7 8.7 1.0 2.9 2.0 5.1 5.8 

 
Odlišnosti v absolutních hodnotách TEACABTS a TEACDPPH je možné připsat jednak 

rozdílům v hodnotách redoxního potenciálu – podle prací [55, 126, 127] je potenciál redukce 
•DPPH/DPPH– = 0.43 V a ABTS•+/ABTS = 0.68 V [55,128], stanovený proti standardní 
vodíkové elektrodě. Redoxní potenciál •DPPH umožňuje jeho oxidační reakce i s látkami 
s nižším redoxním potenciálem, kdežto potenciál ABTS•+ tyto reakce neumožňuje. Uvedené 
rozdíly jsou také ovlivněny odlišnou skladbou antioxidantů v jednotlivých odrůdách, jakož 
i rozdílnými vlastnostmi rozpouštědel, ovlivňujícími extrakci jednotlivých složek. 

 

6.7 Určení antioxidační kapacity vzorků v systému DMPO/Fe2+/H2O2 

Tento tzv. Fentonovský systém byl zvolený za účelem generování reaktivních, v prvním 
kroku převážne hydroxylových (OH•) radikálů, které jsou následně schopné reagovat přímo 
s antioxidanty a s dalšími složkami systému a iniciovat tak ve vzorku oxidační stres za tvorby 
dalších radikálů (viz kapitola 5.3.8.1). Podobně jako v předchozích experimentech byl měřen 
soubor 10 spekter se začátkem ve třetí minutě po přidání H2O2 do systému. Jako referenční 
systém bylo použito vždy příslušné extrakční činidlo (methanol, ethanol, voda). 

6.7.1 Extrakty v methanolu 

Na obr. 67 je znázorněna časová závislost vývoje EPR spekter naměřených se vzorkem 
odrůdy Alibernet (1,5 g), u kterého jsme předpokládali nejhorší radikál-zhášející vlastnosti, 
přičemž byl měněn vzájemný poměr roztoků Fe2+ a H2O2. Aby byl zachován výsledný objem 
reakční směsi, byl příslušný objem doplněn čistým methanolem. Cílem tohoto experimentu 
bylo ověřit odezvu zvoleného systému a optimalizovat vzájemný koncentrační poměr 
hlavních reaktantů. 

Z výsledků těchto experimentů vyplývá, že výtěžek signálu je výrazně závislý na 
koncentraci obou látek, jako nejvhodnější se ukázal objemový poměr 100µl 0.01M Fe2+:100 
µl 0.1 M H2O2. Byl vyzkoušen i vyšší vzájemný poměr (200:200), ale odezva systému se 
nezlepšila. Proto byly všechny další experimenty realizovány při objemovém poměru 
Fe2+:H2O2 = 100:100. Vzhledem k tomu, že iniciátorem tvorby radikálů v systému je peroxid 
vodíku, se za začátek všech časově-závislých experiměntů považoval jako t = 0 – okamžik 
přidání H2O2 do systému. 
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Na obr. 68 a 69 je znázorněn časový vývoj EPR spekter, naměřený v systému obsahujícím 
příslušné objemy roztoků Fe2+, H2O2, DMPO a vzorků Svatovavřinecké, resp. Alibernet, 
připravených z navážky 1,5 g při různých teplotách extrakce. Jako reference byl použit roztok 
čistého methanolu, v obou případech byl otestován i vliv rozpouštědla na tvorbu spinových 
aduktů s DMPO. Z výsledků experimentů vyplývá, že když se jako rozpouštědlo použije voda 
místo methanolu, v systému dochází ke generování výlučně hydroxylových radikálů a EPR 
spektra tvoří tomu odpovídající spinové adukty •DMPO–OH (aN=1.49 mT, aH=1.49 mT, 
g=2.0059) [120, 122]. 

Na obr. 74 je znázorněná simulační analýza EPR spektra naměřeného v 33. minutě od 
přidání peroxidu vodíku, v systému obsahujícím roztok vzorku odrůdy Svatovavřinecké 
v methanolu (navážka 1,5 g). Mimo uvedených dvou spinových aduktů se ve spektrech 
reálných vzorků objevuje ještě málo intenzivní triplet (aN = 1.65 mT; g = 2.0059), který 
odpovídá aduktu •DMPO–CX, resp. •DMPO–R jeho přesná struktura není známá. 
Předpokládá se, že jeho tvorba je důsledkem buď rozkladu samotného spinového lapače, nebo 
jiné reakce, která v systému může probíhat (např. rovnice 16, 17). 

Podle uvedených kritérií, z obr. 68, 69 jednoznačně vyplývá, že vzorky obou odrůd mají 
výrazné antioxidační vlastnosti. Vzorky připravené při teplotě 40°C v celém časovém 
intervalu měření vykazují jen zanedbatelný nárust koncentrace spinových aduktů. Z výsledků 
experimentů je zřejmé, že vzrůstající teplota výrazně snižuje antioxidační schopnosti vzorek 
obou odrůd. Tento trend je o mnoho výraznější než při testech s použitím ABTS•+ nebo 
•DPPH radikálů – kvalitativním porovnáním průběhu EPR spekter naměřených pro vzorky 
připravené při různé teplotě extrakce je možné dospět k závěru, že vzorky tepelně namáhané 
při 120°C prakticky ztrácejí schopnost terminovat radikály produkované v systému. Intenzita 
spekter je porovnatelná, v případě odrůdy Alibernet dokonce vyšší, než je intenzita spekter 
v referenčním systému. 

Co se týká časového průběhu EPR spekter naměřeného pro vzorky odrůdy Alibernet, je 
potřebné poznamenat, že ač jsou referenční systémy pro obě odrůdy identické co do 
objemových i koncentračních poměrů, průběh tvorby spinových aduktů je odlišný (obr. 68, 
69). Opakované měření naznačují, že zatímco v případě odrůdy Svatovavřinecké pozorujeme 
nárust koncentrace spinových aduktů v důsledku probíhajících redoxních procesů bez 
konkurenční antioxidační reakce, v případě reference naměřené pro odrůdu Alibernet je 
zřejmé, že výtěžek spinových aduktů je nižší, což nasvědčuje tomu, že dochází k interakcím 
se složkami systému. 
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Obr. 67: Časový vývoj EPR 
spekter naměřených při teplotě 
298 K v systému obsahujícím 
extrakt odrůdy Alibernet 
v methanolu připravený při 
teplotě 120°C z navážky 1,5 g, 
a příslušné objemy roztoků 
DMPO, Fe2+, H2O2. Jako 
reference byl použit čistý 
methanol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 68: Časový vývoj EPR 
spekter naměřených při 
teplotě 298 K v systému 
obsahujícím deionizovanou 
vodu, resp. extrakt odrůdy 
Svatovavřinecké 
v methanolu připravený při 
teplotách 40°C - 120 °C 
z navážky 1,5 g, a příslušné 
objemy roztoků DMPO, 
Fe2+, H2O2. Jako reference 
byl použit čistý methanol. 
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Obr. 69: Časový vývoj EPR 
spekter naměřených při teplotě 
298 K v systému obsahujícím 
deionizovanou vodu, resp. extrakt 
odrůdy Alibernet v methanolu 
připravený při teplotách 40°C - 
120°C z navážky 1,5 g, 
a příslušné objemy roztoků 
DMPO, Fe2+, H2O2. Jako 
reference byl použit čistý 
methanol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 70: Experimentální (—) a 
simulované (······) EPR spektrum 
naměřené v systému obsahujícím 
příslušné objemy vzorku odrůdy 
Svatovavřinecké (1,5 g) v 
methanolu, Fe2+, DMPO, a H2O2 

EPR spektrum bylo zaznamenáno 
v čase 33 min od přidání H2O2 
do systému při teplotě 298 K. 
Parametry simulace jsou 
uvedeny v textu. 
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Vzhledem k tomu, že samotný referenční systém žádné antioxidanty neobsahoval, muselo 
dojít během experimentu k sekundární kontaminaci. Proti dennímu světlu nebo bílému 
povrchu byla pozorována na stěnách kyvety tvorba málo intenzivního matného zákalu. 
Pravděpodobně docházelo k usazování složek vzorku na stěnách kyvety, což jsme při odrůdě 
Svatovavřinecké nepozorovali. Kvůli objektivitě výsledků, když je opakovatelnost měření 
s ohledem na povahu EPR experimentů výborná, byla ke zpracování použita spektra tak, jak 
byla naměřena. Vycházelo se přitom z toho, že všechny vzorky této odrůdy jsou zatíženy 
toutéž chybou měření. 

Kvantifikace antioxidační aktivity vzorků byla uskutečněna podobným způsobem, jaký byl 
použit pro vzorky Tokajských, červených a bílých vín v práci Staško et al. [55]. Porovnávala 
se koncentrace spinových aduktů v příslušném vzorku s koncentrací aduktů v referenčním 
systému v čase 33 minut po přidání peroxidu vodíku (tj. dvojitý integrál posledního ze série 
naměřených EPR spekter pro vzorek a k němu korespondující reference). Rozdíl těchto dvou 
hodnot udává parametr RS – (Radical Scavenged, obr. 71). Ve snaze přejít od absolutních 
hodnot k relativním, byla hodnota RS vyjádřena v % podle vztahu: 

 

( ) ( )

( )
100*

c

cc
RS %

REFADUKTY

REFADUKTYVZADUKTY −
=            (20) 

 
Hodnota % RS přímo vyjadřuje antioxidační schopnost příslušného vzorku, resp. jeho 
schopnost eliminovat radikály vznikající v experimentálním systému. Vypočítané hodnoty 
jsou v tabulce 17 a velmi dobře vystihují pozorovaný vývoj EPR spekter v čase. 
 

 
 
Obr. 71: Závislost plošného integrálu EPR spektra (relativní koncentrace •DMPO aduktů 
získaná dvojitou integrací EPR spekter naměřených během 33 minut od přidání H2O2 do 
systému (c0 (H2O2)= 0.1 mol.dm-3) ve vzorcích odrůdy Svatovavřinecké a Alibernet 
připravených z navážky 1,5 g. Jako reference byl použit čistý methanol. 
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6.7.2 Extrakty v ethanolu 

Experimenty s ethanolovými extrakty byly uskutečněny za identických podmínek jako je 
popsáno v kapitole 6.7.1, vycházelo se z optimalizovaného poměru H2O2 a Fe2+ 100:100. 
Série naměřených experimentálních spekter v referenčním systému (čistý ethanol), resp. 
v přítomnosti odrůd Svatovavřinecké a Alibernet připravených z navážky 1,0 g je znázorněna 
na obr 72 a 73. 

Podle očekávání v naměřených EPR spektrech podle simulační analýzy dominují adukty 
•DMPO–CH2–CH2–OH (aN=1.59 mT, aH=2.3 mT, g=2.0052) a detekovali jsme též adukty 
•DMPO–OH resp. rozkladné produkty •DMPO–CX [97, 129]. 

Podobně jako u methanolových extraktů vzorky obou odrůd vykazují výrazné antioxidační 
vlastnosti. Z výsledků experimentů je zřejmé, že vzrůstající teplota snižuje antioxidační 
schopnosti vzorků obou odrůd, tento trend však není tolik markantní jako u methanolových 
extraktů. Při porovnání jednotlivých odrůd je opět zřetelná lepší antioxidační aktivita odrůdy 
Alibernet proti Svatovavřineckému. 

Kvantifikace antioxidační aktivity byla uskutečněna přepočtem na hodnoty RS % (rov. 20, 
obr. 74, tab. 17, [55]) – výsledky plně podporují uvedené závěry. Kvůli odezvě systému 
musely být vzorky odrůdy Alibernet zředěné. Hodnoty RS v tab. 17 však toto zředění 
nezohledňují vzhledem k nereálnosti získaných výsledků (RS> 100 %). 

Zajímavé je porovnání vlivu navážky vzorku na antioxidační aktivitu (tab. 17). 
Z vypočítaných hodnot RS je zřetelné, že pro extrakty odrůdy Svatovavřinecké je v celém 
teplotním intervalu tato hodnota pro extrakty připravené z 1,0 g nižší než u extraktů 
z navážky 0,5 g. Uvedené rozdíly se pro nižší teploty extrakce pohybují na úrovni chyby 
měření, pro vyšší teploty jsou markantnější. Podobný trend byl pozorován i u methanolových 
extraktů připravených při 60, 100 a 120°C. V extraktech odrůdy Alibernet nebyl podobný jev 
pozorován ani v jednom rozpouštědle. 

 
Obr. 72: Časový vývoj EPR spekter 
naměřených při teplotě 298 K v systému 
obsahujícím extrakt odrůdy 
Svatovavřinecké v ethanolu připravený při 
teplotách 40°C - 120 °C z navážky 1.0 g, 
a příslušné objemy roztoků DMPO, Fe2+, 
H2O2. Jako reference byl použit čistý 
ethanol. 
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Pro uvedený jev v současnosti neexistuje jednoznačné vysvětlení, lze jen předopkládat, 

určitou změnu konformace jednotlivých polyfenolických struktur, vzik dimerů, cyklických 
resp. polyaromatických sloučenin a dalších látek, vlivem rostoucí teploty extrakce, což by 
následně vedlo ke změně reaktivity těchto látek s hydroxylovými radikály. 
 

Obr. 73: Časový vývoj EPR spekter 
naměřených při teplotě 298 K 
v systému obsahujícím extrakt 
odrůdy Alibernet v ethanolu 
připravený při teplotách 40°C - 
120°C z navážky 1,0 g, a příslušné 
objemy roztoků DMPO, Fe2+, 
H2O2. Jako reference byl použit 
čistý ethanol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Obr. 74: Závislost plošného integrálu EPR spektra (relativní koncentrace •DMPO aduktů 
získaná dvojitou integrací EPR spekter naměřených během 33 minut od přidání H2O2 do 
systému (c0 (H2O2)= 0.1 mol.dm-3). ve vzorcích odrůdy Svatovavřinecké a Alibernet 
připravených z navážky 1.0 g. Jako reference byl použit čistý ethanol. 
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Tab. 17: Porovnání antioxidační aktivity vzorků v jednotlivých rozpouštědlech. 

Antioxidační aktivita 
% RS methanol % RS ethanol 

 
Navážka 

[g] 

 
Teplota 

[°C]  SV A*  SV A*  
0.5 42.9 59.9 42.4 40.1 
1 66.0 88.6 38.7 59.6 

1.5 
40 

85.4 90.8 – – 
0.5 37.7 47.9 42.7 34.2 
1 26.9 63.7 37.1 46.0 

1.5 
60 

82.3 84.2 – – 
0.5 12.2 50.8 47.5 39.3 
1 31.9 39.7 40.2 47.1 

1.5 
80 

40.3 81.4 – – 
0.5 31.3 48.2 42.7 34.5 
1 23.2 24.0 32.0 48.9 

1.5 
100 

34.7 34.6 – – 
0.5 32.1 22.3 47.0 32.5 
1 8.6 0 30.1 44.5 

1.5 
120 

12.2 0 – – 
*Pozn.: Extrakty odrůdy Alibernet v ethanolu byly ředěny ethanolem v poměru 1:2 (0,5 g) 
a 1:4 (1.0 g). 
 

Výsledky experimentů s DMPO jsou, co se týká vlivu teploty extrakce na antioxidační 
aktivitu extraktů, v přímém rozporu s testy antioxidačních vlastností ethanolových extraktů 
obou odrůd pomocí ABTS•+ a •DPPH radikálů a dobře korelují s chováním extraktů 
v methanolu. Důvody jsou uvedeny v předcházejících částech a vyplývají především 
z reaktivity aktivních složek, především polyfenolů s přidanými, resp. generovanými 
oxidanty. Významným činitelem je hodnota redoxního potenciálu jednotlivých složek, která 
rozhodující měrou ovlivňuje jejich reaktivitu a v nezanedbatelné míře i efekt polarity 
a protických vlastností rozpouštědla. 

6.7.3 Extrakty ve vodě 

Byla uskutečněna analogická série experimentů s Fentonovým systémem i ve vodném 
prostředí. S ohledem na víceré technické problémy, které se během experimentů vyskytly 
(hlavně nestabilita železnatých roztoků a následné ovlivnění výsledků experimentů úpravou 
pH tohoto roztoku) musely být uvedené experimenty opakovány. Výsledky experimentů se 
výrazně liší od výsledků pro extrakty v methanolu i v ethanolu – prezentovaných 
v předchozích částech. Bylo očekáváno antioxidační chování extraktů, což by se projevilo 
postupným zánikem EPR spekter spinových aduktů. Průběh naměřených EPR spekter v tomto 
systému pro extrakty obou odrůd (obr. 75) naznačuje přesně opačné chování – vlivem 
přídavku extraktu do systému byl pozorován výrazný nárust tvorby DMPO aduktů, zřejmý 
i ze závislosti plošného integrálu EPR spektra na čase pro obě odrůdy (obr. 76). Uvedený 
nárust je úměrný navážce vzorku, ale není závislý na teplotě extrakce. 

Tvar naměřených EPR spekter nasvědčuje tomu, že v systému dochází primárně k tvorbě 
hydroxylových radikálů, resp. aduktů •DMPO–OH. V referenčním systému nebyla 
pozorována přítomnost jiného typu aduktu (s výjimkou malého množství aduktů •DMPO–CX  
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Obr. 75: Časový vývoj EPR spekter 
naměřených při teplotě 298 K 
v systému obsahujícím deionizovanou 
vodu, resp. extrakt odrůdy 
Svatovavřinecké, resp. Alibernet 
ve vodě připravený při teplotách 40°C 
a 120°C z navážky 1,0 g, a příslušné 
objemy roztoků DMPO, Fe2+, H2O2. 
Jako reference byla použita 
deionizovaná voda. 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 76: Závislost plošného integrálu EPR spektra (relativní koncentrace •DMPO aduktů) 
získaná dvojitou integrací EPR spekter naměřených během 33 minut od přidání H2O2 do 
systému (c0 (H2O2)= 0.1 mol.dm-3) ve vzorcích odrůdy Svatovavřinecké a Alibernet 
připravených z navážky 1.0 g. Jako reference byla použita deionizovaná voda. 
 
v důsledku rozkladu samotného spinového lapače, výtěžek tohoto typu aduktu nepřesahuje 
5 %). Přídavkem příslušného extraktu vzorku koncentrace •DMPO-OH aduktů ve spektrech 
narůstala a začal se objevovat šestičárový EPR signál, typický pro uhlíkem centrované 
radikály. Simulační analýza potvrdila, že se jedná o adukty •DMPO–R [120, 122], 
pravděpodobně vznikající podle reakce (14). Jejich koncentrace v EPR spektrech naměřených 
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pro extrakty připravené z navážky 1,5 g v čase 33 minut po přídavku H2O2 se pohybuje na 
úrovni 33-38 % a zvyšuje se přímo úměrně s rostoucí teplotou extrakce. S ohledem na chybu 
měření, statistickou správnost simulační analýzy není možné považovat tento nárust 
koncentrce uhlíkem centrovaných radikálů za významný. 

Možným vysvětlením pro uvedené chování je následující schéma: 

 
2+ 3+ • –

2 2Fe  + H O  Fe  + OH + OH→  (13)

 • •
2RH + OH  R  + H O→  (14)

 OH  H-R  OH  R 2
•• +→+  (21)

 OH)- DMPO(-R,DMPO  OH ,R ••• →+  (22) 

Z uvedeného schématu vyplývá důležitá proton-donorová funkce vody, přičemž dochází 
k regeneraci hydroxylového radikálu. 

S ohledem na specifický průběh EPR spekter nemá v tomto případě smysl vyjadřovat 
nějaké pro nebo anti oxidační chování jednotlivých extraktů. Fentonův systém produkující 
hydroxylové radikály se při posuzování antioxidačních vlastností extraktů z hroznových 
slupek obou odrůd, při použití vody jako extrakčního činidla, neosvědčil. 

6.8 Porovnání vlastností extraktů z hroznových slupek a vína 

Pro úplnost byly porovnány vlastnosti extraktů z hroznových slupek a finální víno, 
připravené z totožných odrůd Svatovavřinecké a Alibernet klasickým postupem. Byl sledován 
obsah polyfenolů, TEACABTS, TEACDPPH a % RS. Obsah polyfenolů byl kvůli společné 
kalibrační křivce porován s vodnými extrakty. Ostatní sledované parametry byly s ohledem na 
složení vína a přítomnost ethanolu porovnány s hodnotami stanovenými pro ethanolové 
extrakty. 

Z porovnání obsahu polyfenolů (tab. 18 versus obr. 24) je zřejmé, že v obou případech se 
hodnoty GAE pohybují nad nejvyššími hodnotami stanovenými pro vodné extrakty. 
Stanovené hodnoty pro víno jsou v obou případech porovnatelné s hodnotami stanovenými 
pro methanolové extrakty (tab. 18). 

 
Tab. 18: Porovnání charakterizujících parametrů stanovených ve vzorcích vín. 

ABTS•+ •DPPH % RS* Víno GAE 
[mg/100 g] k‘, min -1 TEAC k‘, min -1 TEAC  

Svatovavřinecké 185.9 0.2134 15.9 0.1835 4.0 53.2 
Alibernet 286.8 0.2919 21.9 0.3009 5.4 15.8 

* Hodnoty RS jsou přepočítány na zředění vína 10x. 
 

Oba vzorky vín projevují výrazné schopnosti terminovat kation-radikál ABTS•+ i •DPPH 
(obr. 77). V obou experimentech se podle očekávání a v souladu s experimenty s extrakty 
z hroznových slupek ukázal jako lepší antioxidant vzorek vína odrůdy Alibernet. Lepší 
antioxidační vlastnosti vyplývají z hodnot formálních rychlostních konstant zániku ABTS•+ 
a •DPPH, jakož i z hodnot TEAC vypočítaných pro oba reakční systémy (tab. 18). 

Hodnoty TEAC jsou vyšší než pro různé vzorky ovocných šťáv a vín v porovnání s prací 
Pellegrini a kol. [113], ale jsou v dobré korelaci s hodnotami uvedenými v práci Staško a kol. 
[130], ve které byly antioxidační vlastnosti likérů porovnávány s vlastnostmi bílých 
a červených vín. Hodnoty TEAC stanovené v extraktech hroznových bobulí (tab. 15, 16) jsou 
výrazně nižší. 
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Obr. 77: Pokles relativní koncentrace ABTS•+ a •DPPH získaný dvojitou integrací EPR 
spekter. Prerušovanou čárou jsou znázorněny matematicky vypočítané zavislosti. 
 

Výsledky experimentů v systému DMPO/Fe2+/H2O2 rovněž prokázaly schopnost vín 
terminovat radikály generované v systému, avšak efektivnější je v tomto případě odrůda 
Svatovavřinecké, což potvrzují hodnoty % RS (tab. 18) – což je v rozporu s výsledky 
dosaženými pro extrakty z hroznových slupek (tab. 17). Hodnoty % RS stanovené pro 
extrakty odrůdy Alibernet v ethanolu, připravené z navážky 0,5 g jsou sice nižší v porovnání 
s hodnotami pro odrůdu Svatovavřinecké, ale toto porovnání je jen relativní, protože 
nezohledňuje (tab. 17) ředění extraktů odrůdy Alibernet. 

6.9 Vliv vyšších teplot extrakce na vybrané charakteristiky vodných extraktů 
z hroznových slupek 

Všechny výsledky v této práci byly získány při studiu extraktů připravených při teplotách 
40-120°C. S ohledem na možnosti extrakčního přístroje a možnost úplné degradace 
polyfenolických látek, byla provedena extrakce vzorků odrůdy Alibernet (0,5 g) do vody 
technikou PHWE při teplotách 120-180°C, s cílem posoudit vliv extrémních podmínek na 
obsah polyfenolů a antioxidační kapacitu vzorků, charakterizovanou pomocí ABTS•+ 
a •DPPH. 

Výsledky experimentů (obr. 78) potvrdily mírný nárust obsahu polyfenolů v extraktech 
připravených při teplotách 120-150°C, nepřesahující 10% oproti hodnotám GAE stanoveným 
při 120°C. Další nárust teploty extrakce vede k postupnému poklesu, hodnota obsahu 
polyfenolů stanovená při 180°C odpovídá extraktům připraveným při 60-80°C. 

Podobný trend vykazují i hodnoty TEAC stanovené v obou experimentálních systémech, 
avšak pokles antioxidační aktivity v extraktech připravených při teplotách nad 150°C je 
o mnoho výraznější a u extraktů připravených při teplotě 180°C prakticky antioxidační 
aktivita zaniká, resp. Hodnoty TEAC se pohybují na úrovni extraktů připravených při teplotě 
40°C. 

Tyto výsledky jednoznačně potvrzují významný vliv extrakčních podmínek na kvalitu 
vzorků z pohledu antioxidačních vlastností. Jako nejvhodnější se pro ethanolové a vodné 
extrakty ukazuje teplota 140°C, což je přiměřené práci Ju a kol. [9], kteří dosáhli podobné 



 92 

výsledky pro vodné extrakty a ethanolové extrakty (60% ethanol) z některých odrůd 
hroznových slupek. 

 
a) b) c) 

40 60 80 100 120 140 150 160 170 180
0

20

40

60

80

100

120

 
G

A
E

 (
m

g/
10

0 
g)

Teplota [°C]

 

40 60 80 100 120 140 150 160 170 180

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

 
T

E
A

C
D

P
P

H

Teplota [°C]

40 60 80 100 120 140 150 160 170 180

2

3

4

5

6

7

 
T

E
A

C
A

B
T

S

Teplota [°C]

 
Obr. 78: Vliv zvýšené teploty extrakce na obsah polyfenolů (a)) a hodnoty TEACDPPH (b)) 
a TEACABTS•+ (c)) extraktů z hroznových slupek odrůdy Alibernet připravených z navážky 0,5 
g. 
 
 

Tyto výsledky jsou však v rozporu s HPLC stanovením anthokyanů, kde je maximální 
obsah při teplotě extrakce 80°C, pak dochází k pozvolnému poklesu. Extrakty při 120°C mají 
přibližně stejnou hodnotu jako při 40°C, nad 120°C dochází zřejmě k degradaci anthokyanů – 
jejich obsah je téměř nulový. Od 160°C už v extraktech nebyly identifikovány žádné 
anthokyany (tab. 12). Lze tedy opět předpokádat, že vlivem extrémních teplot dochází k určité 
změně konformace jednotlivých polyfenolických struktur, což má pozitivní vliv na obsah 
celkových polyfenolů i hodnoty TEAC (obr. 78), avšak negativní vliv na obsah anthokyanů 
(tab. 12). 

7.0 Korelace antioxidačních vlastností 

Vzájemný vztah všech tří parametrů charakterizujících antioxidační aktivitu a obsah 
polyfenolů (TPC) byl vyhodnocen pomocí Pearsonových korelací pro obě odrůdy 
a rozpouštědla bez ohledu na navážku vzorku a následně po zohlednění navážky vzorku. 

7.0.1 Extrakty v methanolu 

Z hodnot uvedených v tabulce 18 zřetelně vyplývá vysoce pozitivní korelace hodnot TEAC 
a obsahu polyfenolů, zatímco korelace těchto hodnot s % RS je nízká (hlavně v případě 
korelace %RS – TEAC(•DPPH) ). 

Korelační matice mezi zvolenými proměnnými podle navážky vzorku pro obě odrůdy se 
nachází v tabulce 19. Z uvedených údajů vyplývají o něco nižší vzájené korelace TEAC - 
TEAC jako i TEAC - polyfenoly (TPC), než vyplývá z hodnot uvedených v tabulce 18. 
Obzvlášť nízké hodnoty vykazuje vzájemná korelace % RS hodnot a TPC, vypočítané pro 
vzorky odrůdy Svatovavřinecké připravené z navážky 1,0 g. Je potřebné poznamenat, že 
i průběh časových závislostí EPR spekter, ze kterých tento přepočet vychází, byl pro tyto 
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vzorky odlišný – stejně jako pro vzorky téže odrůdy připravené z navážky 0,5 a 1,5 g. Tento 
trend byl naměřený opakovaně, v současnosti ho však nelze nijak uspokojivě vysvětlit. 
Nejpravděpodobnějším důvodem může být nekorektní manipulace se vzorky před a během 
přípravy extraktů, jak je uvedeno i v části 6.2.1. 

Tab. 19: Korelační matice antioxidačníaktivity vzorků a obsahu polyfenolů – methanol. 
Svatovavřinecké 

 TPC TEACABTS•+ TEAC •DPPH % RS 

TPC 1 0.9778 0.9518 0.4447 

TEACABTS•+ 0.9778 1 0.9060 0.5895 

TEAC •DPPH 0.9518 0.9060 1 0.2810 

% RS 0.4447 0.5895 0.2810 1 

Alibernet 
 TPC TEACABTS•+ TEAC •DPPH % RS 

TPC 1 0.8650 0.9220 0.3923 

TEACABTS•+ 0.8650 1 0.6909 0.2503 

TEAC •DPPH 0.9220 0.6909 1 0.2370 

% RS 0.3923 0.2503 0.2370 1 

Tab. 20: Korelační matice antioxidační aktivity vzorků a obsah polyfenolů pro jednotlivé 
odrůdy podle navážky vzorku. 

Navážka 0,5 g 
Svatovavřinecké Alibernet  

 TPC TEACABTS•+ TEAC •DPPH % RS  TPC TEACABTS•+ TEAC •DPPH % RS 

TPC 1 0.9662 0.9441 0.8288 TPC 1 0.7075 0.2437 0.5012 
TEACABTS•+ 0.9662 1 0.9768 0.7493 TEACABTS•+ 0.7075 1 0.8272 -0.1611 
TEAC •DPPH 0.9441 0.9768 1 0.6665 TEAC •DPPH 0.2437 0.8272 1 -0.5305 

% RS 0.8288 0.7493 0.6665 1 % RS 0.5012 -0.1611 -0.5305 1 

Navážka 1,0 g 
Svatovavřinecké Alibernet  

 TPC TEACABTS•+ TEAC •DPPH % RS  TPC TEACABTS•+ TEAC •DPPH % RS 

TPC 1 0.8716 0.3849 0.0880 TPC 1 0.9792 0.4734 0.7231 
TEACABTS•+ 0.8716 1 0.0331 0.4944 TEACABTS•+ 0.9791 1 0.3274 0.8297 
TEAC •DPPH 0.3849 0.0331 1 -0.7959 TEAC •DPPH 0.4734 0.3274 1 -0.2535 

% RS 0.0880 0.4944 -0.7959 1 % RS 0.7231 0.8297 -0.2535 1 

Navážka 1,5 g 
Svatovavřinecké Alibernet  

 TPC TEACABTS•+ TEAC •DPPH % RS  TPC TEACABTS•+ TEAC •DPPH % RS 

TPC 1 0.8384 0.8465 0.5322 TPC 1 0.9938 0.9834 0.5276 
TEACABTS•+ 0.8384 1 0.5024 0.8544 TEACABTS•+ 0.9938 1 0.9844 0.4813 
TEAC •DPPH 0.8465 0.5024 1 0.1585 TEAC •DPPH 0.9834 0.9844 1 0.4813 

% RS 0.5322 0.8544 0.1585 1 % RS 0.5276 0.4813 0.4779 1 
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7.0.2 Extrakty v ethanolu 

Tab. 21: Korelační matice antioxidačníaktivity vzorků a obsahu polyfenolů - ethanol. 
Svatovavřinecké 

 TPC TEACABTS•+ TEAC •DPPH % RS 

TPC 1 0.9012 0.7349 0.8147 

TEACABTS•+ 0.9012 1 0.7208 0.6282 

TEAC •DPPH 0.7349 0.7208 1 0.3543 

% RS 0.8147 0.6282 0.3543 1 

Alibernet 
 TPC TEACABTS•+ TEAC •DPPH % RS 

TPC 1 0.9734 0.9750 0.5358 

TEACABTS•+ 0.9734 1 0.9654 0.5259 

TEAC •DPPH 0.9750 0.9654 1 0.6804 

% RS 0.5358 0.5259 0.6804 1 

 
Jak vyplývá z tab. 20, v porovnání s methanolovými extrakty je korelace hodnot 

TEACDPPH a TEACABTS•+ s obsahem polyfenolů pro odrůdu Svatovavřinecké nižší, hlavně 
v případě korelace hodnot TEACDPPH. Na druhé straně jsou hodnoty korelačních koeficientů 
relevantních proměnných pro odrůdu Alibernet vyšší než v methanolu. Všeobecně vyšší 
korelace byly dosažené pro hodnoty % RS. 

Analýza matice korelačních koeficientů podle navážky vzorku (tab. 21) poukazuje na 
významnou korelaci hodnot TEAC s obsahem polyfenolů v případě obou odrůd, což je 
v souladu s očekáváním. Je patrný významný rozdíl v hodnotách korelačních koeficientů 
vypočítaných pro navážku 0,5 a 1,0 g, což potvrzuje vliv navážky vzorku na antioxidační 
odezvu systému. Při porovnání korelačních matic pro methanolové a ethanolové extrakty 
vypočítané pro navážku 1,0 g vidíme, že korelace jsou v případě ethanolových extraktů 
odrůdy Svatovavřinecké nižší, zatímco pro odrůdu Alibernet naopak byly pozorovány 
významnější korelace. 

Tab. 22: Korelační matice antioxidační aktivity vzorků a obsah polyfenolů pro jednotlivé 
odrůdy podle navážky vzorku. 

Navážka 0,5 g 
Svatovavřinecké Alibernet  

 TPC TEACABTS•+ TEAC •DPPH % RS  TPC TEACABTS•+ TEAC •DPPH % RS 

TPC 1 0.4862 0.9856 0.6525 TPC 1 0.9375 0.9835 0.7282 

TEACABTS•+ 0.4862 1 0.5755 0.3688 TEACABTS•+ 0.9375 1 0.9744 0.5551 

TEAC •DPPH 0.9856 0.5755 1 0.7223 TEAC •DPPH 0.9835 0.9744 1 0.6676 

% RS 0.6525 0.3688 0.7223 1 % RS 0.7282 0.5551 0.6676 1 
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Pokračování Tab. 22: Korelační matice antioxidační aktivity vzorků a obsah polyfenolů pro 
jednotlivé odrůdy podle navážky vzorku. 

Navážka 1,0 g 
Svatovavřinecké Alibernet  

 TPC TEACABTS•+ TEAC •DPPH % RS  TPC TEACABTS•+ TEAC •DPPH % RS 

TPC 1 0.7714 0.8410 0.5997 TPC 1 0.8891 0.9847 0.7769 

TEACABTS•+ 0.7714 1 0.7259 0.0041 TEACABTS•+ 0.8891 1 0.9072 0.9512 

TEAC •DPPH 0.8410 0.7259 1 0.4768 TEAC •DPPH 0.9847 0.9072 1 0.8467 

% RS 0.5997 0.0041 0.4768 1 % RS 0.7769 0.9512 0.8467 1 

7.0.3 Extrakty ve vodě 

S ohledem na skutečnosti popsané v části 6.7.3 byla antioxidační aktivita vodných extraktů 
vyhodnocována jen prostřednictvím hodnot TEACABTS•+ a TEACDPPH. Z toho důvodu jsou 
i korelační matice pro tyto extrakty redukovány na tři proměnné. 

Hodnoty korelačních koeficientů pro všechny vzorky (tab. 22) ukazují na výraznou 
korelaci všech proměnných s hodnotami korelačních koeficientů, P>0.9, což jsou hodnoty 
porovnatelné s korelačními koeficienty vypočítanými pro methanolové extrakty (tab. 18). 

Při porovnání hodnot korelačních koeficientů podle navážky (tab. 23) je zřejmé, že ve 
vodných extraktech jsou korelace mezi jednotlivými proměnnými nejvýraznější, přičemž jsou 
jen nepatrné rozdíly mezi navážkami. 

Tab. 23: Korelační matice antioxidační aktivity vzorků a obsahu polyfenolů – voda. 
 Svatovavřinecké  Alibernet  
 TPC TEACABTS•+ TEAC •DPPH  TPC TEACABTS•+ TEAC •DPPH 

TPC 1 0.9431 0.9296 TPC 1 0.9758 0.9384 

TEACABTS•+ 0.9431 1 0.9078 TEACABTS•+ 0.9758 1 0.9727 

TEAC •DPPH 0.9296 0.9078 1 TEAC •DPPH 0.9384 0.9727 1 

Tab. 24: Korelační matice antioxidační aktivity vzorků a obsah polyfenolů pro jednotlivé 
odrůdy podle navážky vzorku. 

Navážka 0,5 g 
 Svatovavřinecké  Alibernet  

 TPC TEACABTS•+ TEAC •DPPH  TPC TEACABTS•+ TEAC •DPPH 

TPC 1 0.9019 0.9316 TPC 1 0.9962 0.9544 

TEACABTS•+ 0.9019 1 0.9790 TEACABTS•+ 0.9962 1 0.9435 

TEAC •DPPH 0.9316 0.9790 1 TEAC •DPPH 0.9544 0.9435 1 

Navážka 1,0 g 
 Svatovavřinecké  Alibernet  
 TPC TEACABTS•+ TEAC •DPPH  TPC TEACABTS•+ TEAC •DPPH 

TPC 1 0.9860 0.9511 TPC 1 0.9623 0.9460 

TEACABTS•+ 0.9860 1 0.9091 TEACABTS•+ 0.9623 1 0.9728 

TEAC •DPPH 0.9511 0.9091 1 TEAC •DPPH 0.9460 0.9728 1 
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Pokračování Tab. 24: Korelační matice antioxidační aktivity vzorků a obsah polyfenolů pro 
jednotlivé odrůdy podle navážky vzorku 

Navážka 1,5 g 
 Svatovavřinecké  Alibernet  
 TPC TEACABTS•+ TEAC •DPPH  TPC TEACABTS•+ TEAC •DPPH 

TPC 1 0.9987 0.9381 TPC 1 0.9911 0.9885 

TEACABTS•+ 0.9987 1 0.9431 TEACABTS•+ 0.9911 1 0.9817 

TEAC •DPPH 0.9381 0.9431 1 TEAC •DPPH 0.9885 0.9817 1 

 
Podle práce [127] souvisí nesoulad hodnot korelačních koeficientů s rozdílnými způsoby, 

jakými dochází k eliminaci reaktivních radikálů •DPPH a ABTS•+ a radikálů generovaných 
Fentonovým systémem složkami extraktů. Rozdíly v hodnotách TEAC vyplývají jednak 
z odlišných hodnot redoxních potenciálů •DPPH a ABTS•+, ale také ze sterických vlastností 
obou použitých radikálů a skladby polyfenolů přítomných v systému [5, 55, 127]. 
Významným faktorem je také, jak už bylo řečeno, polarita a donor-akceptorové vlastnosti 
rozpouštědel, ovlivňující do značné míry průběh a výtěžek extrakce. 
 

7. ZÁVĚR 

Pomocí dostupné experimentální techniky a statistických metod byly charakterizovány 
extrakty dvou červených odrůd Vitis vinifera (Svatovavřinecké a Alibernet), připravené 
extrakcí rozpouštědlem (methanol, ethanol) za zvýšené teploty a tlaku (PFE) a extrakcí 
stlačenou kapalnou horkou vodou (PHWE). Byly použity tři navážky vzorku lyofilizovaných 
hroznových slupek (0,5 g, 1 g a 1,5 g) v teplotním intervalu 40–120°C. 

Bylo sledováno pH, obsah polyfenolů, trichromatické souřadnice, obsah jednotlivých 
anthokyanů a vliv parametrů extrakce na radikál-zhášející resp. antioxidační aktivitu vzorků, 
která byla sledována ve třech různých systémech (ABTS•+, •DPPH a Fentonův systém 
a využitím synového lapače DMPO). Byl sledován vliv podmínek přípravy vzorků (navážka, 
teplota extrakce, rozpouštědlo). Statistickými metodami byly vypočteny vzájemné korelace 
mezi sledovanými veličinami. 

Stručně je možné shrnout dosažené výsledky následovně: 
• Potvrdilo se, že extrakce rozpouštědlem za zvýšené teploty a tlaku (PFE) a extrakce 

stlačenou kapalnou horkou vodou (PHWE) je vhodná na přípravu vzorků s využitím 
v potravinářství. 

• Byl prostudován vliv rozpouštědla na jednotlivé charakteristiky. Použití solventů 
s různou polaritou výrazně ovlivňuje antioxidační chování vzorků, z důvodu ovlivnění 
proton-donorové aktivity antioxidantů rozpouštědlem [131]. 

• Byl stanoven HPLC profil jednotlivých anthokyanů, přičemž bylo dosaženo dobré 
shody s UV-Vis experimenty, nikoliv však s EPR experimenty. 

• Vliv pH na antioxidační vlastnosti systému je bez ohledu na druh použitého 
rozpouštědla zanedbatelný. 

• Byl potvrzen významný vliv navážky vzorku na hodnoty sledovaných parametrů, 
nejlepší odezvu vykazovaly extrakty připravené z 1,0 g lyofilizovaných hroznových 
slupek. 
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• Významným faktorem, ovlivňujícím většinu parametrů, byla teplota extrakce, její vliv 
se liší podle použitého rozpouštědla. 

 
Ve všeobecnosti je možné konstatovat, že z hlediska výtěžnosti (obsah anthokyanů) se jako 

optimální jeví teplota 40°C pro methanol a 80°C pro ethanol a vodu. Ostatní parametry 
(celkový obsah polyfenolů a antioxidační charakteristiky) vykazují nejlepší vlastnosti odlišně 
jen pro ethanol a vodu a to při 120-140°C. Další růst teploty (nad 140°C) způsobuje degradaci 
vzorků, což se projevuje postupným zhoršováním všech sledovaných vlastností. 
 

Slupky hroznových bobulí jsou významným zdrojem antioxidantů, odkud se v procesu 
výroby dostávají do vína. 

Co se týká zhodnocení nejlepšího vzorku z hlediska antioxidačních vlastností, není možné 
tyto výsledky generalizovat, protože každý vzorek je ve všeobecnosti biologický systém a má 
specifickou odezvu na podmínky oxidačního stresu. Významným parametrem je redoxní 
potenciál složek, jejich vzájemné koncentrační poměry a možné synergické působení. 
V neposlední řadě jsou důležitými faktory způsob přípravy vzorku, použité experimentální 
podmínky a metodika vyhodnocení. 

Byly potvrzeny výrazné antioxidační vlastnosti všech extraktů a to ve všech sledovaných 
rozpouštědlech. Nejlepší odezva systému byla dosažena pro extrakty v methanolu > vodě > 
ethanolu. S ohledem na uvažované využití extraktů pro potravinářské účely se jako 
nejpřijatelnější alternativa jeví extrakty ve vodě připravené při vyšších teplotách (120-140°C). 

V porovnání s extrakty z hroznových slupek jsou antioxidační vlastnosti vína lepší, v úzké 
korelaci s obsahem polyfenolických látek. Nezanedbatelným parametrem v této souvislosti je 
vliv fermentace, respektive výrobní technologie na kvalitu a vlastnosti vína. 

Z obou studovaných odrůd byla jako vhodnější zdroj pro extrakci anthokyanů a jejich 
následné využití v potravinářském průmyslu určena odrůda Alibernet. Tato odrůda měla asi 
3krát vyšší obsah anthokyanů, nežli odrůda Svatovavřinecké a měla také lepší antioxidační 
vlastnosti. 

Pro separaci anthokyanů byl použit nový typ kolony C12 Max-RP (Phenomenex). Tato 
kolona byla vyrobena speciálně pro separaci anthokyanů. Při použití kolony C12 Max-RP byl 
zaznamenán vysoký dělící účinek anthokyanů oproti často používaným kolonám typu C18.  

Také off-line spojení technik PFE (PHWE) a EPR se ukázalo jako velice přínosné a je 
dosud jedinečné. Výsledky prokázaly, že PFE (PHWE) je vhodnou metodou potenciálně 
použitelnou pro výrobu různých produktů využitelných v potravinářství. 
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9. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 
GC…plynová chromatografie  AAPH…(2,2´-azobis(isobutyrimidamid)-

dihydrochlorid  O2
- • ...superoxidový aniónový radikál 

•OH...hydroxylový radikál  ABTS•+...2,2'-azino-bis-(3-ethylbenzthiazolin-6-
sulfonové kyseliny ORAC…(Oxygen Radical Absorbance 

AE.........antioxidační efekt  

BHT …butylovaný hydroxytoluen 

Capacity) schopnost testované látky zpomalit 
nebo zastavit radikálovou reakci 

CDA…kánonická diskriminační analýza 
•CH3...methylový radikál  

PBN...α-fenyl-N-tercbutyl-nitron 
PCA…analýza hlavních komponent 

CIE Lab...trichromatické souřadnice 

CoA…koenzym A 

PFE, PSE, ASE…vysokotlaká extrakce 
rozpouštědlem  

CO2 …oxid uhličitý Pg-3-glc…pelargonidin-3-O-glukosid  

Cu2+ …meďnatý kation Pn-3-glc…peonidin-3-O-glukosid  

DAD…spektrofotometrický detektor 
s diodovým polem 

PHWE…extrakce kapalnou horkou stlačenou 
vodou  

De-3-glc…delfinidin-3-O-glukosid POBN...derivát α-(4-pyridyl-1-oxid)-N-  

DMPO…(5,5-dimethyl-1-pyrrolin-N-oxid) tercbutylnitron  
•DPPH…1,1-difenyl-2-pikrylhydrazyl PROXYL…deriváty 3-karbamoyl-2,2,5,5- 

tetramethylpyrrolidin-N-oxyl  EC50......koncentrace antioxidantu potřebná na 
50% eliminaci radikálu Pt-3-glc…petunidin-3-O-glukosid  

ESI…ionizační elektrosprej QIT…kvadrupólová iontová past  

EPR…elektronová paramagnetická rezonance R•...různé typy uhlíkem centrovaných radikálů  

Fe2+ …železnatý kation RID…refraktometrický detektor  

FID…plamenový ionizační detektor RO2
• ...peroxylový radikál  

FITR…detektor infračervené spektroskopie 
s Fourierovou transformací 

RSE...(Radical Scavenging Efficiency) radikál-
zhášejíci efekt  

FRAP (Ferric-Reducing Antioxidant Power) SO2…oxid siřičitý  

s.z.š…severní zeměpisná šířka i FOX (Ferrous oxidation assay)… metody 
založené na redukci Fe3+ komplexů TAA…celková antioxidační aktivita 

GAE…ekvivalenty kyseliny gallové  TAC…celková antioxidační kapacita  

H2O2 …peroxid vodíku TEAC…(Trolox Equivalent Antioxidant 

HOO•, RO• ...hydroperoxylový a alkoxylový 
radikál 

Capacity) přepočtená antioxidační aktivita na 
ekvivalenty Troloxu 

HPLC…vysoce účinná kapalinová 
chromatografie  

TEMPO…deriváty spinové značky 2,2,6,6-
tetramethylpiperidinyl-N-oxyl 

IT…iontová past  TLC…tenkovrstevná kapalinová  

j.z.š….jižní zeměpisná šířka chromatografie  

Ky-3-glc...kyanidin-3-O-glukosid TPC...celkový obsah polyfenolů  

Mr…relativní molekulová hmotnost TPTZ…(2,4,6-tri(2-pyridyl-1,3,5-triazin)) 

MS…hmotnostní spektrometrie Trolox …(6-hydroxy-2,5,7,8-  

Mv-3-glc…malvidin-3-O-glukosid tetramethylchroman-2-karboxylová 

NMR…nukleární magnetická rezonance kyselina, voděrozpustný analog vitamínu E) 
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