





















 


 





















   

   































   

 









           

             

            





 

Abstrakt: 

Rostliny jsou významným zdrojem sekundárních metabolitů jako látek, které mají příznivý 

biologický vliv na zdravotní stav člověka a mají v současné moderní medicíně nezastupitelné 

místo. Mohou působit jak v prevenci, tak i v terapii civilizačních chorob. Z hlediska obsahových 

látek se do popředí zájmu dostávají látky fenolové povahy, zejména polyfenoly, kterým byla 

věnována řada přehledových prací vzhledem k jejich širokému rozšíření a vysoké koncentraci 

v rostlinách. Rovněž představují významnou část látek s redukčními účinky přítomných v lidské 

stravě a důležitou roli mají i pro samotné rostliny. 

V současné době se mnoho laboratoří věnuje farmaceutickému a biologickému testování 

rostlin. Jednotlivé polyfenoly jsou v rostlinných matricích stanovovány především pomocí 

chromatografie, elektromigračních metod, hmotností spektrometrie a nukleární magnetické 

rezonanci. Cenné informace o obsahu polyfenolů v rostlinném extraktu lze získat i pomocí 

spektrofotometrických metod. Předmětem této práce je poskytnout informace, charakterizaci a 

srovnání konvenčních i moderních postupů pro  stanovení přírodních látek – polyfenolů pomocí 

spektrálních technik. 
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Abstract: 

Plants are an important source of secondary metabolites, such as substances that have a 

beneficial biological effect on the health of humans and they are irreplaceable in the modern 

medicine. They may operate in prevention and in the treatment of civilization diseases. In terms of 

content substances, the phenolic come to fore, especially polyphenols, which have been related to 

a number of overview studies due to their wide distribution and high concentration in plants. They 

also represent an important part of substances with redox effects present in the human diet and 

have an important role for the plant itself. 

Currently, many laboratories are dedicated to pharmaceutical and biological testing of 

plants. Individual polyphenols in plant matrices are determined primarily by chromatography, 

electrophoresis methods, mass spectrometry and nuclear magnetic resonance. Valuable 

information on the content of polyphenols in plant extract can be obtained also by using 

spectrophotometric methods. The subject of this thesis is to provide information, characterization 

and comparison of conventional and modern techniques for the determination of natural 

substances – phenolic compounds using spectral techniques. 
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1 Úvod  

 

Civilizační vývoj sebou přináší rostoucí trend incidence závažných onemocnění jako je 

rakovina, kardiovaskulární choroby a některé další. Předpokládá se, že je to díky zvýšené expozici 

organismu oxidačnímu stresu, který souvisí s nerovnováhou mezi volnými kyslíkovými radikály a 

antioxidační obranou buňky. Epidemiologická data upozorňují na korelaci mezi příjmem potravin 

rostlinného původu s antioxidačními vlastnostmi a sníženým výskytem kardiovaskulárních 

chorob, v některých klinických studiích až o více než 50 %. Rovněž nižší pravděpodobnost rizika 

manifestace nádorových onemocnění je spojována s antikarcinogenními účinky potravinových 

zdrojů antioxidantů.  

Mezi přirozené antioxidanty patří především tokoferoly, karotenoidy, kyselina askorbová, 

kyselina lipoová a polyfenoly, které jsou nejrozšířenějšími sloučeninami s redukčními účinky, a 

řada experimentálních studií prokázala, že jejich antioxidační potenciál předčí antioxidační účinek 

vitamínů.  V této souvislosti je v posledních letech věnován velký zájem právě studiu fenolových 

sloučenin - sekundárních rostlinných metabolitů, zahrnující strukturně velmi různorodou skupinu 

látek [1].   

Nejběžnějšími rostlinnými polyfenoly vyskytující se ve vysoké koncentraci v lidské 

potravě jsou fenolické kyseliny, flavonoidy a skupina lignanů a stilbenů. Protektivní účinek 

rostlinných polyfenolů je založen na antioxidační strategii eliminovat působení reaktivních forem 

kyslíku a dalších radikálů vznikajících ve tkáních a chránit je tak před oxidativním poškozením 

[3]. 

Polyfenoly mají antihypertenzní efekt, podílejí se na prevenci vzniku aterosklerózy, mohou 

také působit proti vzniku krevních sraženin a tím snížit riziko mozkové mrtvice nebo infarktu 

myokardu. Dále byly popsány jejich antibakteriální, antimykotické a antivirové účinky, jsou 

známy i antiestrogenní mechanismy těchto látek [2]. Kromě farmaceutického významu mají 

polyfenoly důležitou roli i v průmyslových technologických procesech jako konzervační látky a 

přírodní barviva pro potraviny, agrochemikálie nebo biopesticidy [4]. 

Příznivý biologický vliv přírodních látek na zdraví člověka podnítil zvýšenou pozornost 

stanovení těchto protektivních komponentů jako marker odrážející antioxidační kapacitu a nutriční 

kvalitu vzorku. Vzhledem k složité identifikaci jednotlivých složek, problematiku standardizace 

obsahů v rostlinné směsi a k nízkým koncentracím vybraných látek jsou kladeny vysoké nároky na 
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senzorickou a selektivní citlivost analytických metod. Kromě toho, charakterizace a izolace 

sekundárních metabolitů přispívají i k restrukturalizaci taxonomických systémů na základě profilu 

distribuce těchto komponentů [5]. 

Cílem této práce je poskytnout informace a charakterizaci konvenčních i moderních metod 

pro  kvalitativní a kvantitativní stanovení přírodních látek – polyfenolů s důrazem na extrakci, 

separaci a analýzu těchto látek pomocí spektrálních technik. 
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2 Sekundární metabolity rostlin 

 

Sekundární rostlinné metabolity reprezentují širokou skupinu přirozeně se vyskytujících látek ve 

všech vyšších rostlinách vykazující různé biologické funkce, jsou syntetizovány při rozličných 

biochemických pochodech z několika primárních metabolitů: aminokyselin, metanolové kyseliny, 

acetylkoenzymu A a intermediátů šikimátové biosyntetické dráhy. Dynamický aspekt akumulace a 

biogeneze sekundárních metabolitů závisí na vlivu biotických (rušení ze strany člověka, 

býložravci, atd.) a abiotických (teplota, vlhkost, půdní a klimatické podmínky, nadmořská výška, 

atd.) stresových faktorů. Přímo neovlivňují růst a vývoj rostliny, ale napomáhají při adaptaci k 

jejímu prostředí, zahrnují funkci atraktantů i obranných látek. Mohou se vyskytovat v aktivní 

formě nebo jako tzv. „prodrug“ aktivující se vlivem infekce či poranění, některé látky vznikají de 

novo.  

Sekundární metabolity jsou nízkomolekulární látky, a i když se jejich biogeneze odvíjí pouze 

z několika primárních metabolitů, vznikající spektrum produktů různorodých chemických struktur 

je rozsáhlé. Mezi vznikající terminální produkty patří terpenické látky, které mají strukturu 

založenou na pětiuhlíkatém isoprenu, lineárním spojováním této základní jednotky vznikají: 

monoterpeny, diterpeny, triterpeny a seskviterpeny, terpeny mohou být i karotenoidy 

(tetraterpeny). Cyklizace triterpenu pak poskytne základní strukturu pro steroidy (fytosteroly). 

Dalším terminálním produktem jsou polyketidy tvořeny základní biosyntetickou jednotkou 

acetátem. Aminokyseliny jsou fragmentem pro tvorbu dalších sekundárních metabolitů – 

alkaloidů, kyselina skořicová je prekurzorem pro fenylpropany a polyfenoly (flavonoidy, 

kumariny, chalkony, tříslovin aj.) [6][7]. 

Vzhledem ke značné biologické aktivitě byly sekundární metabolity po staletí používány 

v tradičním léčitelství a i v současné medicíně mají tyto přírodní látky nezastupitelné místo. 

Moderní výzkum léčiv se opět po určité době vrací k rostlinnému materiálu, který je lehce 

dostupným zdrojem účinných látek, více než 60% léků proti rakovině a 75% léčiv infekčních 

chorob jsou buď přírodní produkty, nebo jsou založeny na bázi přírodních produktů [7]. 

V následující Tab. č. 1 je uveden výčet vybraných významných sekundárních metabolitů se 

základní charakteristikou. 
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Tab. č. 1  Sekundární metabolity rostlin [16][17][33] 

Třída sekundárních 
metabolitů 

Příklad sloučeniny Příklad zdroje Biologická aktivita 

T
er

p
en

o
id

y
 (

u
v

ed
en

 p
o

če
t 

iz
o

p
re

n
o

v
ý

ch
 j

ed
n

o
te

k
) 

Hemiterpeny 
(1) 

volné se v přírodě 
téměř nevyskytují; 
součást struktury 
humulonu a 
lupulonu 

chmel otáčivý (Humulus 
lupulus L.) 

Humulon a lupulon 
působí jako 
stomachikum a 
sedativum 

Monoterpeny 
(2) 

nerol, myrcen, 
limonen, geraniol, 
mentol, kafr 

máta peprná (Mentha x 
piperita L.), levandule 
lékařská (Lavandula 
angustifolia Mill) šalvěj 
lékařská (Salvia officinalis 
L.) 

Kafr má antiseptické 
a anestetické účinky; 
Geraniol působí jako 
anthelmintikum 

Seskviterpeny 
(3) 

bisabolen, nerolidol, 
guajazulen, 
chamazulen 

mrkev obecná (Daucus 
carota L.), heřmánek 
lékařský (Matricaria 
recutita L.) 

Chamazulen působí 
jako antiseptikum a 
má antimikrobní 
účinky 

Diterpeny 
(4) 

giberelin, retinol, 
fytol 

mrkev obecná (Daucus 
carota L.) 

Retinol má 
významnou 
antioxidační aktivitu 

Triterpeny, 
triterpenové 

saponiny 
(6) 

fernen, betulin, 
gossypol, escin 

semena bavlníku 
(Gossypium L.), kůra břízy 
(Batula pendula Roth), 
jírovec maďal (Aesculus 
bippocastanum L.)  

Pigment gossypol je 
toxický; Betulin 
působí jako 
antiflogistikum; 
Escin se používá jako 
antihemoroidikum 

Steroidy 
(6) 

sitosterol, 
stigmasterol, 
kampesterol 

černucha setá (Nigella 
sativa L.), Uncaria 
tomentosa 

Sitosterol působí 
jako imunostimulant  

Tetraterpeny – 
karotenoidy 

(8) 

lykopen, β-karoten, 
lutein, violaxanthin 

měsíček lékařský ( 
Calendula officinalis L.), 
mrkev obecná (Daucus 
carota L.) 

β-karoten má 
významnou 
antioxidační aktivitu 

Polyterpeny 
(n) 

přírodní kaučuk 
pampeliška koksagyz 
(Taraxacum kok-saghyz 
Rod.) 

Žádná významná 
biologická aktivita 

P
o

ly
fe

n
o

ly
 

Flavonoidy 

apigenin, luteolin, 
naringenin, 
katechin, 
hesperetin 

Obsaženy téměř ve všech 
vyšších rostlinách 

Rutin snižuje 
permeabilitu kapilár 
a jejich fragilitu, má 
významnou 
antioxidační 
kapacitu 

Nonflavonoidy 
resveratrol, kyselina 
gallová, kyselina 
kávová 

Obsaženy téměř ve všech 
vyšších rostlinách 

Resveratrol je 
potenciální 
onkolytikum 
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G
ly

k
o

si
d

y
 

Fenolické 
salicin, populin, 
monotropidin, 
picein, glukovanilin 

vrba bílá (Salix alba L.), 
bříza bělokorá (Betula 
pendula Roth.) 

Salicin má 
antipyretický účinek 

Kumarinové eskulin, dafnin 

lýkovec jedovatý (Daphne 
mezereum L.), jírovec 
maďal (Aesculus 
bippocastanum L.) 

Eskulin má 
antiedematické 
účinky 

Kyanogenní 

linamarin, 
lotaustralin, 
amygdalin, (S)-
sambunigrin 

len setý (Linum 
isitatissimum L.), 
mandloň obecná 
(Amygdalus communis 
L.), bez černý (Sambucus 
racemosa L.) 

Amygdalin je mírně 
toxický, je součástí 
lékopisné suroviny 
Amygdalae oleum 
raffinatum 

G
lu

k
o

si
n

o
lá

ty
 

 

sinigrin, sinalbin, 
goitrin, 
glukotropeolin, 
glukonasturciin 

ředkev setá (Raphanus 
sativus L.), brukev černá 
(Brassica nigra L.), 
řeřišnice hořká 
(Cardamine amara L.) 

Sinigrin se využívá 
jako emetikum 

A
lk

al
o

id
y

 

 
nikotin, atropin, 
kokain, morfin, 
berberin, taxol 

rulík zlomocný (Atropa 
bella-donna L.), durman 
(Datura stramonium L.), 
listy kokového keře 
(Erythroxylon coca Lam.) 

Morfin působí jako 
analgetikum; Taxol 
má cytostatický 
účinek 

 

2.1 Polyfenolové sloučeniny 

Polyfenolové sloučenin představují významnou část sekundárních metabolitů, jsou přítomny téměř 

ve všech vyšších rostlinách, kde mají značný morfologický a fyziologický význam. Chrání 

rostliny před UV zářením, oxidačním stresem, patogeny a predátory, dále tvoří mechanickou 

výztuhu rostlinného těla (lignin jako polymer monolignolů), jiné polyfenoly mohou fungovat i 

jako signální molekuly. Stejně tak důležitou úlohu mají v lidském organismu při ochraně proti 

patologickým procesům [8].  
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V rostlinách bylo identifikováno několik tisíc strukturně velmi různorodých fenolových sloučenin. 

Tento termín zahrnuje velmi rozsáhlou a rozmanitou skupinu. Na základě chemické struktury je 

lze charakterizovat jako látky obsahující jedno nebo více aromatických jader substituovaných 

hydroxylovými skupinami. 

Polyfenoly mohou být klasifikovány několika způsoby, v závislosti na počtu uhlíku v molekule do 

několika strukturních tříd nebo do tří kategorií na základě jejich distribuce v rostlinách [10]. 

Nejjednodušší je rozdělení do dvou hlavních skupin na flavonoidy a nonflavonoidy (viz Obr. č. 1). 

 

Obr. č. 1  Schéma rozdělení polyfenolů s jejich typickou strukturou [3] 

2.1.1 Flavonoidy 

Flavonoidy tvoří majoritní podíl všech rostlinných polyfenolů, jsou vývojově velmi starou 

skupinou sloučenin a v dnešní době je známo více než 4000 flavonoidních látek [9]. Vyskytují se 

v širokém spektru převážně u krytosemenných rostlin, zejména v listech, květech a pylu. 

V podzemních částech rostlin, včetně semen, plodů a kůry jsou flavonoidy obsaženy ve stopovém 

množství. Jejich základní strukturu determinuje flavanový cyklický skelet skládající se ze dvou 
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substituovaných benzenových kruhů a pyranového kruhu. V rostlinách se flavonoidy vyskytují 

především ve formě β-glykosidů. Obsahují ve své molekule necukernou součást, která se nazývá 

aglykon a cukernou složku. Nejběžnějším sacharidovým substituentem je glukosa, rhamnosa, 

galaktosa nebo glukuronová kyselina. V závislosti na stupni oxidace pyranového kruhu je lze 

klasifikovat do několika tříd a to na flavony, flavonoly, flavanony, flavanoly, isoflavanony a 

anthokyany [10][18]. 

Flavonoly patří k nejčastěji studovaným flavonoidům. Z této skupiny je nejvíce pozornosti 

věnováno především kvercetinu a jeho derivátům, rutinu. Je to dáno jejich velmi významnou 

biologickou aktivitou a snadnou komerční dostupností. Dominantní flavonol kvercetin se 

vyskytuje v mnoha druzích běžně přijímaných potravinách jako je zelený a černý čaj, cibule, 

kapusta nebo červené víno a to jednak ve formě vázané s cukernatými jednotkami nebo volné. 

Rutin zapříčiňuje snížení permeability kapilár a jejich fragilitu, je součást léků používaných jako 

venofarmaka (zejména rutin a jeho semisyntetické deriváty) [9][18].  

Přítomnost hydroxylové skupiny v poloze C-3 u flavonolů představuje hlavní rozdíl mezi 

flavony a flavonoly [10]. 

Isoflavony se řadí mezi fytoestrogeny pro jejich strukturální podobnost s β-estradioly. 

Aromatický boční kruh je na pyranový skelet navázán v poloze C-3, tato prostorová změna 

molekuly má schopnost specifické konformace, která ovlivňuje estrogenní receptory. Isoflavony 

se nachází hlavně v luštěninách, významným zdrojem je sója. Jejich průměrný příjem potravou je 

v Japonsku 30-40 mg/den vzhledem k vysoké konzumaci sóji a produktů z ní, zatímco v Evropě 

jen 1-9 mg. Patří k nim daidzein a genistein [18]. 

Flavanony jsou přítomny ve vysokých koncentracích v citrusových plodech, ale i 

v některých aromatických rostlinách, jako je máta. K hlavním se řadí naringenin, typicky se 

vyskytující v grapefruitu, hesperetin v pomerančích a eriodictyol v citronech. Flavanony  jsou 

proto také nazývány „citrusové“ flavonoidy [4][18].  

Flavanoly jsou také známé jako dihydroflavonoly. Patří k nim hlavně katechiny, které jsou 

stavebními jednotkami proanthocyanidinů, dále epikatechin, epigallokatechin a jejich estery 

s kyselinou gallovou. Katechiny jsou přítomné hlavně v čaji, čokoládě a červeném vínu. 

 

Třísloviny tvoří významnou skupinu fenolových sloučenin s velmi rozmanitou strukturou, 

jsou rozpustné ve vodě a vytváří modifikace s proteiny, polysacharidy, nukleovými kyselinami, 
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nebo alkoloidy ve formě nerozpustných komplexů. Lze je dělit na základě struktury a 

biogenetického původu na hydrolyzovatelné (estery kyseliny gallové s glukosou), ellagotaniny 

(estery kyseliny gallové a ellagové s glukosou), kondenzované (proanthocyanidiny – flavanolové 

kondenzáty), které jsou oligomerní nebo polymerní sloučeniny se základními strukturními 

jednotkami vycházející z flavan-3-olů, katechinů a epikatechinů. Poslední skupinou jsou tzv. 

složené třísloviny [13].  

Proanthocyanidiny jsou polymerní flavanoly. Jejich struktura je velmi rozmanitá, 

v rostlinách jsou přítomny jako komplexní směsi polymerů, vyskytují se ve formě dvojitě 

spojených dimerů nebo také jako esterově vázané s kyselinou gallovou. Byly izolovány z mnoha 

druhů rostlin, nachází se v brusinkách, třešních, jahodách, malinách, chmelu, dále v červeném 

víně, kakau a čokoládě [13]. 

Anthokyany jsou ve vodě rozpustné vakuolární pigmenty, které ovlivňují barvu květů a 

plodů, vytvářejí červené, růžové, světle fialové a modré zabarvení květin, ovoce a zeleniny, a to v 

závislosti na pH prostředí a přítomnosti polyvalentních iontů kovů [10].  

 

2.1.2 Nonflavonoidy 

Fenolické kyseliny tvoří přibližně jednu třetinu polyfenolů přítomných v řadě potravin, 

nejčastěji se nachází v esterifikované formě, v níž se váží karboxylem na hydroxylové skupiny 

organických kyselin nebo sacharidů. Ve stravě jsou látky tohoto typu zastoupeny především 

hydroxyskořicovými kyselinami. Nejběžnějším esterem je kyselina chlorogenová složená 

z kyseliny kávové a chinové, vyskytující se ve vysoké koncentraci v kávě a v řadě druhů ovoce a 

zeleniny, bohatým zdrojem jsou brambory, artyčoky, hrušky, jablka a broskve. Dále ve vláknině 

obsažená kyselina ferulová, která je esterovou vazbou vázána na hemicelulózu a kyselina gallová 

vyskytující se rovněž ve formě esterů [10]. 

Stilbeny mají na celkovém příjmu polyfenolů minoritní podíl a v přírodě nejsou příliš 

rozšířeny. Hlavním představitelem je resveratrol, který byl po určitou dobu asociován s tzv. 

francouzským paradoxem, tedy nízkou frekvencí mortality na kardiovaskulární choroby 

vysvětlenou zvýšeným příjmem červeného vína ve Francii. Přítomnost resveratrolu ve většině vín 

je v porovnání k ostatním polyfenolů nízká, vzhledem k této skutečnosti je pravděpodobný 

protektivní účinek této látky nepodstatný. V přírodě byla jeho přítomnost zjištěna u více než 70 

druhů rostlin, z nichž se řada uplatňuje v lidské stravě, byl nalezen např. v podzemnici olejné, 

v révě vinné, v listové zelenině, moruši a v léčivých bylinách. Resveratrol byl využíván pro své 
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terapeutické účinky v orientální medicíně a i v současnosti je předmětem mnoha klinických 

výzkumů pro jeho potenciál eliminovat inicializaci nádorového bujení a snižování hladiny 

cholesterolu v krvi [4][10][13][18].  

Lignanům a zejména jejich syntetickým derivátům je v poslední době věnována zvýšená 

pozornost ve spojitosti s jejich farmakologickým potenciálem v protinádorové chemoterapii [4]. 

Ligniny jsou fenolové polymery a druhou nejrozšířenější organickou sloučeninou na Zemi 

(po celulóze). Zabezpečují strukturální podporu rostlin, u kterých plní i hydrofobní funkci, a tím 

umožňují vedení vody, a zároveň díky své složité chemické stavbě a nepravidelné struktuře 

vytváří fyzickou překážku proti hmyzu a plísním [10].  

2.2 Příjem polyfenolů a jejich obsah ve stravě 

Rostlinné polyfenoly vykazují velký antioxidační potenciál pro svoje redukční účinky a 

vzhledem k širokému rozšíření a vysoké koncentraci v lidské stravě jejich denní příjem obsahově 

předčí vitamíny i jiné endogenní antioxidanty. Hlavními zdroji polyfenolů je především ovoce, 

zelenina, léčivé rostliny např. hluchavka bílá a nápoje jako čaj, víno, káva nebo ovocné džusy, 

významným zdrojem polyfenolových sloučenin je také pivo. Během posledních několika desetiletí 

se řada vědeckých i lékařských prací věnovala rozsahu biologických a fyziologických účinků 

polyfenolů na procesy v lidském organismu. Málo je však známo o jejich resorpci a 

biodostupnosti, rovněž lepší porozumění jejich biotransformace je důležitým faktorem pro jejich 

komplexní hodnocení jako nutraceutik. Ukázalo se však, že některé polyfenoly vykazují možné 

nepříznivé důsledky (mutagenní, prooxidační, genotoxickou a strumigenní aktivitu), pokud jsou 

přijímány ve vysoké koncentraci (potravinové doplňky) [1][9][10].  

Následující Tab. č. 2 a Tab. č. 3 poskytují informace o koncentraci polyfenolů v běžně 

konzumovaných potravinách, nápojích a pochutinách. Je nutné zdůraznit, že obsah těchto látek 

signifikantně ovlivňuje technologický proces zpracování a vnější faktory [14].  
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Tab. č. 2  Zdroje polyfenolových sloučenin [4] 

Fenolové sloučeniny Dietární zdroje 

Fenolické kyseliny   

Hydroxyskořicové kyseliny Meruňky, borůvky, mrkev, obiloviny, hrušky, třešně, citrusové plody, 
olejniny, broskve, švestky, špenát, rajčata, lilky 

Hydroxybenzoové kyseliny Borůvky, obiloviny, brusinky, olejnatá semena 

Flavonoidy   

Anthokyany Borůvky, černý a červený rybíz, třešně, višně, hrozny, jahody 

Chalkony Jablka 

Flavanoly Jablka, borůvky, hroznové víno, cibule, ledový salát 

Flavanony Citrusové plody 

Flavony Jablka, fazole, borůvky, pohanka, brusinky, endivie, pórek, hlávkový salát, 
cibule, olivový olej, pepř, rajčata 

Flavonoly Citrusové plody, celer, petržel, špenát 

Isoflavony Sójové boby 

Třísloviny   

Kondenzované Jablka, hrozny, broskve, švestky, hrušky 

Hydrolyzovatelné Granátové jablko, maliny 

 

Tab. č. 3 Orientační obsah polyfenolů v běžně konzumovaném množství některých potravin a 

nápojů [1] 

Potravina Množství potraviny Obsah polyfenolů Hlavní polyfenoly 

    HPLC Folinovo činidloa   

Brambory 200 g 30 mg 60 mg chlorogenová kys. 

Rajčata 100 g 10 mg 40 mg fenolové kyseliny 

Jablka 200 g 240 mg 460 mg proanthocyanidiny 

Višně 50 g 280 mg 280 mgb anthokyany 

Pšeničná mouka 100 g 75 mg 75 mgb ferulová kyselina 

Hořká čokoláda 20 g 100 mg 170 mg proanthocyanidiny 

Červené víno 100 ml 100 mg 200 mg proanthocyanidiny 

Káva 200 ml 150 mg 180 mg chlorogenová kys. 

Černý čaj 100 ml 140 mg 200 mg katechiny 
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a 
Stanoveno spektrofotometricky pomocí Folinova činidla na základě redukčních vlastností 

polyfenolů. Obsahy polyfenolů jsou nadhodnoceny u vzorků obsahujících askorbovou kyselinu, 

případně jiné redukující látky, např. siřičitany (víno). 
b
 Hodnoty stanovené pomocí Folinova činidla chybí, proto jsou nahrazeny hodnotami získanými 

pomocí HPLC [1]. 

 

2.3 Antioxidační účinky polyfenolů 

Vlivem evolučního tlaku se vyvinula řada antioxidačních strategií chránící před oxidativním 

poškozením. Existuje řada obranných systémů eliminující volné radikály, jejich součástí jsou i 

endogenní antioxidanty, které můžeme definovat jako sloučeniny schopné předcházet oxidaci 

substrátu za podmínky, že jejich koncentrace je nižší než koncentrace oxidovatelného substrátu. 

Nedostatečná neutralizace volných radikálů antioxidačními mechanismy vede k poškození 

biomolekul a jejich buněčných membrán. Tuto nerovnováhu definuje termín oxidativní stres a jeho 

dlouhodobé působení vede ke zvýšení rizika onemocnění [15]. 

Mezi přirozené antioxidanty obsažených v přijímaných potravinách patří především polyfenoly, jejich 

antioxidační potenciál lze popsat několika mechanismy. Základem inaktivace volných radikálu 

flavonoidy a jinými polyfenoly je schopnost reagovat s volnými radikály za současného vytvoření 

méně reaktivní sloučeniny. Další charakterizací antioxidační bariéry flavonoidů je vytváření chelátové 

vazby s přechodnými kovy (železo a měď) a inhibice Fentonovy reakce. Strategií chránící před 

oxidativním poškozením je inhibice prooxidativních enzymů [13]. 

Polyfenoly mají řadu biologických účinků s příznivým zdravotním efektem, některé působí jako 

inhibitory topoisomerasy a induktory apoptosy v korelaci s antikarcinogenním účinkem, byly 

dokumentovány i mechanismy snižující náchylnost LDL k oxidaci a signifikantně zvyšující 

sérovou antioxidační kapacitu. Některé výzkumy naznačují pozitivní vliv fenolických sloučenin na 

eliminaci mykotoxinů v korelaci s detoxikací lidského organismu. Obecně lze říci, že preventivní 

a doplňkový terapeutický účinek polyfenolů je synergický a má komplexní charakter [10][18].  
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3 Vybrané metody extrakce polyfenolových sloučenin 

 

Extrakční techniky jsou nedílnou součástí postupů, které slouží k převodu analyzovaných 

látek ze vzorku do formy kompatibilní se separační a kvantifikační metodou.  

Extrakce přírodních látek z dané matrice je většinou vícestupňový proces. V případě 

pevného vzorku je nutné nejprve provést homogenizaci např. mechanickou dezintegrací nebo 

opakovaným zmrazováním a rozmrazováním vzorku a až po té následuje izolace. Z klasických 

izolačních technik se nejčastěji využívá extrakce ultrazvukem, macerace a extrakce kapalinou [9]. 

Tyto metodiky bývají často rozšířeny o extrakci na pevné fázi (SPE). Zpracování kapalných 

materiálů vyžaduje filtraci nebo centrifugaci pro oddělení pevné složky, takto zpracované vzorky 

jsou následně buď nastříknuty do separačního systému, nebo podrobeny další úpravě, jako je 

purifikace a zakoncentrovány různými typy extrakčních metod (kapalina-kapalina, SPE). 

Pro účely extrakce z rostlinných materiálů jsou nejčastěji používány rozpouštědla ethanol, 

methanol, voda a ethylacetát. S výhodou se často pracuje se směsi daných rozpouštědel a jejich 

roztoky po okyselení prostřednictvím kyseliny chlorovodíkové, kyseliny mravenčí a kyseliny 

trifluoroctové. 
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Tab. č. 4 Přehled extrakčních rozpouštědel pro extrakci polyfenolových sloučenin [4] 

Polyfenolové sloučeniny 
Typ organického 

rozpouštědla pro extrakci 
Reference 

Fenolové kyseliny, flavanoly, 
anthokyany 

 Ethylacetát Russell a kol. (2008) [35] 

Anthokyany, fenolické kyseliny, 
katechiny, flavanony, flavony, 
flavonoly, kyselina ellagová, rutin 

Methanol v kombinaci s vodou 
(50-90%, v/v) 

Bleve a kol. (2008) [36] 

Anthokyany, flavonoly, volné 
fenolové kyseliny 

Ethanol v kombinaci s vodou 
(10-90%, v/v) 

Ross a kol., Bleva a kol., 
Wang a kol., (2009) 
[36][37] [42][35] 

Flavonoly (bez fenolové kyseliny) Chloroform 
Sharififar, Dehghn-Nudeh, 
a Mirtajaldini (2009) [38] 

Flavonoly a fenolické kyseliny Diethyleter Ross. a kol. (2009) [42] 

Proantocyanidy a fenolové kyseliny Horká voda 80 °C – 100 °C 
Diouf, Stevanovic, a 
Cloutier (2009) [39] 

Třísloviny a vázané fenolové kyseliny NaOH 
Nardini a kol. (2002), Ross 
a kol. (2009) [40][42] 

Fenolové kyseliny Petrolether Zhang a kol. (2009) [41] 

Flavonoly, fenolové kyseliny, 
kyselina hydroxyskořicová, 
kumariny, 

Aceton / voda (10-90%, v/v) Naczk a Shahidi (2006) [21] 

Flavonoly, fenolové kyseliny, 
jednoduché fenoly, anthokyany 

n -hexan, izooktan, ethyl-
acetát 

Alonso Garcia a kol. (2004) 
[4] 

Polyfenoly z olivových listů a rutin Methanol / voda (70%, v/v) Caridi a kol. (2007) [4] 

 

Volba extrakční metody signifikantně záleží jak na charakteru matrice, tak na chemické 

povaze cílových analytů. I přes časovou náročnost klasických postupů, mnoho vědeckých studií 

používá tyto jednoduché techniky pro izolaci polyfenolů. Nicméně s rostoucím zájmem o studium 

přírodních látek je spjat i paralelní nárůst vývoje extrakčních metod, které minimalizují používání 

organických rozpouštědel, jsou méně náročné na čas a umožňují automatizaci. Mezi nové 

instrumentální metody patří zejména mikrovlnná extrakce (MAE), extrakce a mikroextrakce na 

pevnou fázi (SPE a SPME), nadkritická fluidní extrakce (SFE) a extrakce rozpouštědlem za 

zvýšeného tlaku a teploty (PFE) [4][9][27]  
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3.1 Extrakce na pevné fázi SPE 

Technologie extrakce na pevné fázi je jednou z nejpoužívanějších metod pro izolaci 

fenolických sloučenin. Jedná se o velmi rychlý a výkonný postup pro selektivní přípravu vzorku, 

který nahradil řadu konvenčních metod. Principem je zachycení látek na tuhém sorbentu, přes 

který protéká vzorek v důsledku mezimolekulových interakcí. Z hlediska praktického provedení se 

jedná o jednoduchou metodu založenou na používání kolonek obsahující různé náplně v závislosti 

na povaze analytu, požadovaném stupni čistoty, vlastnostech matrice a hlavních kontaminantů 

vzorku. Většinou jsou kolonky SPE naplněny sorbentem na bázi chemicky modifikovaných část ic 

silikagelu. K purifikaci a zkoncentrování polyfenolových látek, které jsou mírně polárního 

charakteru, je použita kolonka s polární náplní [9][26]. 

3.2 Mikrovlnná extrakce MAE 

V porovnání s klasickými postupy z hlediska extrakčního času (3-48 h), je použití metody 

mikrovlnné extrakce mnohem efektivnější díky významnému zkrácení celkové doby extrakce (30 

min), které je dosaženo aplikací mikrovlnné energie pro ohřev extrakčního média. Kromě redukce 

trvání extrakce je dosaženo i snížení spotřeby organického rozpouštědla [9]. 

Účinnost mikrovlnné extrakce a jiných tradičních extrakčních technik byla srovnána ve 

studii zabývající se stanovením flavonoidů obsažených v Herba Epimediia (Chen a kol., 2008). 

Efektivita výtěžnosti MAE oproti Soxhletově extrakci a ultrazvukové extrakci byla mnohem vyšší 

[28]. 

3.3 Nadkritická fluidní extrakce SFE 

Nadkritická fluidní extrakce využívá k extrakci vzorku nadkritických tekutin, které vlivem 

změn teploty a tlaku mění své vlastnosti, včetně rozpouštěcí síly. Běžně používaným 

rozpouštědlem je oxid uhličitý vzhledem k jeho snadno dosažitelné kritické teplotě a tlaku, nízké 

toxicitě a zdravotní nezávadnosti. Regulací teploty a tlaku extraktoru lze řídit selektivitu a 

výtěžnost reakce. Přidáním modifikátoru (methanol) lze upravit polaritu daného rozpouštědla a 

zvýšit tak selektivitu extrakčního procesu. Kromě toho absence světla a anaerobní prostředí během 

průběhu extrakce snižuje degradační procesy, které mohou nastat při použití tradičních 

extrakčních postupů. Dalším příznivým faktorem této metody je rychlost a možnost automatizace. 

Bleve a kol. (2008) optimalizovali procesní podmínky této metody pro extrakci anthocyanů 

[4]. 
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4 Spektrofotometrické metody používané v kvantifikaci a kvalifikaci 
polyfenolů 

 

Spektrofotometrické metody jsou s úspěchem využívány pro kvantitativní i kvalitativní 

analýzu přírodních fenolických látek a díky své jednoduchosti a nízkým ekonomickým nákladům 

patří v poslední době k nejpoužívanějším technikám. Poskytují užitečné informace a 

charakterizaci jak jednotlivých strukturních tříd polyfenolů, tak i celkové stanovení těchto 

komponent v rostlinném materiálu. Nejdůležitějším hlediskem pro výběr vhodné analytické 

metody je charakter matrice, povaha izolovaných látek a přítomnost rušivých komponent jako 

chlorofyly, terpeny, vosky a jiné. 

 Významné uplatnění v poslední době nacházejí modifikace spektrálních metod ve spojení 

s chromatografií. Jsou to vysoce selektivní metody s velkým potenciálem a patří k velmi 

užitečným nástrojům identifikace a separace prakticky všech složek vzorku [21].  

V této části práce budou shrnuty a definovány nejznámější postupy spektrofotometrických 

detekcí a vzhledem k rostoucímu trendu zájmu o působení antioxidantů, látek, které mají schopnost 

eliminovat působení volných radikálů, bude paralelně zařazena i rešerše věnována technikám pro 

stanovení antioxidační aktivity látek rostlinného původu. 

4.1 Stanovení celkového obsahu polyfenolů 

Existuje řada technik zaměřených na stanovení celkového obsahu polyfenolů v rostlinných 

tkáních, ale vzhledem ke značné variabilitě izolovaných sloučenin nelze použít jednu univerzální 

metodu, která by byla natolik senzitivní, a proto je často nutné provést několik různých analýz. 

Pro látky fenolického charakteru jsou typická dvě absorpční maxima, první je mezi hodnotami 

vlnové délky 240 – 285 nm a druhé 300 – 550 nm [26].  

4.1.1 Folin-Ciocalteuho spektrofotometrická metoda 

Folin-Ciocalteuho metoda se běžně používá pro stanovení celkového obsahu 

polyfenolových sloučenin. Tato technika byla poprvé představena v roce 1912 a používána 

výhradně pro studium metabolismu proteinů. Folin a kolektiv pomocí této kolorimetrické metody 

detekovali obsah aminokyseliny tyrosin v bílkovinném hydrolyzátu, pozdější optimalizace 

protokolu a překonání prvotních technických problémů umožnilo rozeznat kromě aminokyselin i 

další složky a metoda byla následně aplikována i pro identifikace fenolů v moči a jiných 

matricích.  
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Metoda je založena na reakci látek směsi Folinova činidla fosfomolybdenanu a 

fosfowolframanu s fenoly obsažených v rostlinném vzorku.  Principem je redukce fenolů za 

současného vzniku chromogenů, modrých produktů. Rozsah zabarvení, spektrofotometricky 

měřený při vlnové délce 750 nm, představuje celkový obsah fenolů. Výsledná hodnota 

koncentrace fenolových sloučenin ve vzorku je pak získána přepočítáním na ekvivalentní 

množství kyseliny gallové nebo kyseliny chlorogenové dle kalibrační křivky.  

Stanovení přírodních látek na základě původního protokolu determinovaného Folinem a 

Ciocalteum je využíváno především pro identifikaci anthokyanů a hydrolyzovatelných a 

kondenzovaných taninů. Problémovým bodem metody je vliv diverzifikace polyfenolů na snížení 

účinnosti Folinova činidla a použití této metody pro srovnání vzorků zanechává určité procento 

nejistoty, zda získané hodnoty obsahu látek odpovídají žádané a skutečné koncentraci ve vzorku. 

Tato problematika byla popsána Applem a kolektivem (2001), ve své práci definovali vhodnost 

použití Folinova činidla srovnáním vzorků z různých dřevin.  Další nevýhodou této metody je 

nízká specifita a interference redukujících látek např. kyseliny askorbové. 

Folin-Ciocalteuho spektrofotometrická metoda je také známá pod označením GAE (Gallic 

Acid Equivalent method) [10][20][22]. 

4.1.2 Folin-Ciocalteuho mikro-metoda 

Variace klasické Folin-Ciocalteuho metody, která umožňuje stanovit velmi nízké 

koncentrace fenolových sloučenin v rostlinných extraktech. Cicco a kol. (2009) se ve své práci 

zabývali optimalizací reakčních podmínek, které ovlivňují reprodukovatelnost testu. Monitorovali 

vliv koncentrace rozpouštědla (methanolu), reakční doby a teploty. Na základě získaných 

výsledků publikovali vhodné parametry. Folin-Ciocalteuho mikro-metoda je levná, nenáročná na 

čas a efektivní z hlediska snížení spotřeby reakčního činidla [46]. 

Arnold a kol. (1995) aplikovali F-C mikro metodu pro stanovení celkového obsahu 

polyfenolů u hnědých řas druhu Lobophora variegata [47].  

 

4.1.3 Folin-Denis spektrofotometrická metoda 

Folin-Denis spektrofotometrická metoda je široce používaný postup pro kvantifikaci 

celkového obsahu fenolových sloučenin v rostlinném materiálu. Metoda je založena na interakci 

fenolů a fenolických skupin se směsí kyseliny fosfowolframové a fosfomolybdenové, které se 

chovají jako citlivé činidlo. Kyselina fosfowolframová je redukována na fosfowolframovou modř 



 

25 

 

a kyselina fosfomolybdenová na fosfomolybdenovou modř. Intenzita zabarvení modrého 

komplexu, spektrofotometricky měřená při vlnové délce 760 nm, představuje celkový obsah 

stanovovaných látek. Problematika tohoto testu spočívá v nízké specifitě a interferenci 

redukujících látek, jako je kyselina askorbová. 

Swain a Hills (1959) později upravili tuto metodu pro rutinní analýzu velkého počtu 

vzorků a ve své práci poukázali na nevhodnost Folinova činidla pro srovnávací analýzu vzorků 

z různých zdrojů. Strukturní variabilita fenolových sloučenin značně ovlivňuje absorbanci 

Folinova činidla, dále se zda uplatňuje přítomnost rostlinných metabolitů, proteinů a alkaloidů, 

důsledkem těchto faktorů je snížení korektnosti stanovení přítomných fenolových sloučenin 

v rostlinných matricích. Nicméně Folin-Denis metoda je z praktického provedení jednoduchá a 

analýza v rámci jednoho vzorku poskytuje reálné hodnoty koncentrace obsažených látek [43] [22]. 

Folin-Denis test se rovněž používá pro stanovení tříslovin zejména v obilovinách a luštěninách. 

Výsledná koncentrace fenolových látek je stanovena jako ekvivalent kyseliny tříslové dle 

kalibrační křivky (TAE) [34]. 

 

Tab. č. 5 Možné aplikace Folinova činidla ve vybraných studiích 

Typ studie 

 
Stanovení celkového obsahu fenolových sloučenin v rostlinném extraktu z 12 léčivých a 
aromatických bylin 

Použité činidlo  2.0 M Folin-Ciocalteuho činidlo 

Hodnota absorpčního maxima 765 nm 

Standard Kyselina gallová 

Limity metody a interferující látky Obsah fenolických látek v extraktech koreloval s 
antiradikálovou aktivitou, která byla paralelně stanovena 
testy pro ABTS a DPPH. Tato kauzalita potvrzuje predikci, že 
pro srovnávací studie, které mají za cíl stanovení 
antiradikálové kapacity vzorků, je Folin-Ciocalteuho metoda 
vhodná a dává dobré výsledky. 

Reference Lapornik a kol. (2005) [20] 

Poznámka Vzhledem k tomu, že výsledná koncentrace fenolových látek 
je stanovena jako ekvivalent kyseliny gallové dle kalibrační 
křivky, je tato metoda také známá pod označením GAE 
(Gallic Acid Equivalent method) 
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Stanovení obsahu polyfenolových sloučenin a celkové antioxidační aktivity ve 29 vzorcích 
vína pomocí spektrofotometrických metod 

Použité činidlo Folin-Ciocalteuho činidlo 

Hodnota absorpčního maxima 760 nm 

Standard Kyselina gallová 

Limity metody a interferující látky Interferující látky přítomny ve víně jsou kyselina askorbová, 
glukóza, fruktóza, sacharóza a oxid siřičitý 

Reference Stratil a kol. (2008) [19] 

Poznámka 
Ze závěru studie vyplývá, že Folinova metoda v porovnání 
s metodou Price-Butlera představuje nejvhodnější způsob 
pro rychlé a objektivní hodnocení velkého počtu vzorků 

Stanovení obsahu polyfenolových sloučenin v chaluhách 

Použité činidlo Folin-Denis činidlo  

Hodnota absorpčního maxima 725 nm 

Standard Florotanin 

Limity metody a interferující látky Proteiny 

Reference Stern a kol. (1996) [44] 

Poznámka 

Rostlinné extrakty byly upraveny přidáním PVPP 
(polyvinylpyrolidon) pro eliminaci vlivu interferujících látek, 
ze závěru studie vyplývá, že pro metodu Folin-Denis nemá 
tato modifikace významný vliv na rozložení hodnot 
koncentrace stanovovaných látek 

 

4.1.4 Metoda pruská modř (Price-Butlerova metoda) 

Jedna z populárních metod pro stanovení celkového obsahu fenolů pro svoji jednoduchost 

a nízkou interferenci s jinými sloučeninami. Test spočívá v oxidaci aniontu fenolátu na radikál 

fenolátu za současné redukce hexakyanoželezitanu na hexakyanoželeznatan. Produktem reakce je 

pruská neboli berlínská modř       
               . Reakce probíhá podle následující rovnice 

[19]: 
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Problematika této detekční techniky spočívá v tvorbě sraženin po krátké inkubační době a 

zvýšení sytosti pigmentace produktu, která je způsobena podmínkami reakce zahrnující: čas, 

teplotu a hodnotou pH a dále pořadí, v němž jsou přidány činidla. Pro stabilitu barev byla 

s výhodou použita kyselina fosforečná, která snížila hodnotu pH a přebytečný stav 

komplexotvorných železitých iontů [25]. Tato analytická metoda je často využívána i pro 

kvantifikaci tříslovin [34].  

Lavid a kol. (2001) využili tuto metodu ve své práci pro stanovení celkového obsahu 

polyfenolů v epidermálních žláznatých trichomech leknínu vodní lilie. Použití Folinova činidla 

v tomto případě nepředstavovalo dostatečně senzitivní způsob analýzy z důvodu možného 

ovlivnění výsledků interferujícími proteiny [45]. 

4.1.5 Metoda AAPM 

Metoda AAPM má signifikantně rozdílný reakční mechanismus než výše uvedené 

analytické postupy. Množství barevného komplexu generovaného během reakce mezi 4-

aminoantipyrinem a polyfenoly v přítomnosti oxidačního činidla je přímo úměrné pouze 

koncentraci látek fenolové povahy ve vzorku, které jsou schopny tvořit chinonové struktury.  

Stratil a kol. (2007) se ve své studii zabývali srovnáním tří běžně používaných metod pro 

stanovení polyfenolových sloučenin – FCM, PBM a AAPM z hlediska reaktivity standardů, 

interferujících látek a korelací s testy pro hodnocení antioxidační kapacity vzorku. Výsledky 

získané kvantifikací pomocí AAPM v porovnání s metodikou Price – Butler byly obecně o víc jak 

polovinu nižší [57]. 

4.1.6 Modifikovaná metoda CUPRAC 

Metodika založená na redukci Cu
2+

 na Cu
+
 v hydroethanolickém médiu je variantou testu 

pro hodnocení redoxních vlastností látek CUPRAC
 
(Copper Reduction Assay). Jako činidlo se 

používá neocuproin (2,9-dimethyl- 4,7-difenyl-1,10-fenantrolin) tvořící s Cu
+
 komplexy, které 

absorbují při vlnové délce 450 nm. Jako standard se používá kyselina gallová nebo tříslová 

(tannin). 

Lee a kol. (2011) aplikovali upravenou metodiku CUPRAC pro stanovení celkového 

obsahu polyfenolů ve vzorcích vína, získané výsledky byly porovnány Folin-Ciocalteu metodou. 

Citlivost navrženého analytického postupu byla v porovnání s FCM 1,5 x citlivější [59][60]. 
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4.2 Stanovení celkového obsahu flavonoidů Christ-Müllerovou metodou  

Jeden z nejčastěji používaných analytických postupů pro rutinní stanovení celkového 

obsahu flavonoidů v rostlinné matrici. Principem metody je spektrofotometrická detekce 

barevných komplexů Al
3+

 s hydroxylovou a karbonylovou skupinou v alkalickém prostředí. 

Praktické provedení zahrnuje hydrolýzu flavonoidových glykosidů, extrakci aglykonů 

ethylacetátem a následnou tvorbu komplexů s chloridem hlinitým. Výsledný roztok je žluté barvy 

a může být spektrofotometricky měřen pomocí absorbance 425 nm. Výtěžek testu je vyjádřen jako 

ekvivalent kvercetinu dle následujícího vztahu:        
     

 
, (A = absorbance, b = hmotnost 

suchého rostlinného materialu v gramech). 

Grubešić a kol. (2012) použili tuto kvantitativní spektrofotometrickou metodu pro 

stanovení flavonoidů v listech, stonku a kořenech čtyř druhů lýkovce Daphne L. species. Ve své 

práci se zabývali i kontrolou kvality aplikovaných analytických postupů, Christ-Müllerův test byl 

vyhodnocen jako vysoce senzitivní a přesná metoda [48]. 

 

4.3 Stanovení obsahu tříslovin 

Pro stanovení koncentrace tříslovin byla popsána řada metod. Tyto biologicky aktivní látky 

se vyskytují v rostlinných matricích ve velmi variabilních směsích, a proto může docházet 

k nežádoucímu efektu interference mezi chemicky příbuznými sloučeninami a v některých 

případech i zkreslení výsledků testů.  

4.3.1 Test Butanol-HCL 

Podstatou testu je oxidační štěpení proanthocyanidinů se síranem železnatým. Primárním 

krokem je přidání kyselého roztoku síranu železnatého k vodnému rostlinnému extraktu, vzorek je 

podroben další úpravě vložením do vodní lázně o teplotě 95 ºC na dobu 15 min. Výtěžek reakce 

závisí na koncentraci kyseliny chlorovodíkové, teplotě, reakční době, přítomnosti přechodných 

kovů a stupni polymerace proanthocyanidinů [22]. Absorbance tohoto je měřena při 530 nm a 

koncentrace proanthocyanidinů je vyjádřena jako ekvivalent cyanidinu dle kalibrační křivky. 

Hodnota molekulárního extinkčního koeficientu, který lze použít pro konverzi hodnot absorbance 

na koncentraci stanovovaných látek je 34 700 l.mol
-1

.cm
-1 

[10]. 
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4.3.2 Test Vanillin 

Další možnost identifikace proanthocyanidinů je alternativní metoda založená na reakci 

vanilinu s vodným rostlinným extraktem v kyselém prostředí. Reakční směs je 15 min inkubována 

ve vodní lázni o teplotě 20 ºC. Typické absorpční maximum testu je 500 nm a výsledná 

koncentrace je získána jako ekvivalent katechinu. Tento test je používán i v případě stanovení 

flavonolů, vzhledem k charakteru stanovovaných komponent dochází k interferenci 

analyzovaných látek a negativnímu ovlivnění naměřených hodnot. Tento test je obecně uznáván 

jako užitečná metoda pro detekci a kvantifikaci proanthocyanidinů i flavan-3-olů v rostlinných 

matricích pro svoji jednoduchost, citlivost a specifičnost. Metodu lze použít pro stanovení 

proanthocyanidinů v rozmezí 5-500 µg s přesností větší než 1 µg při optimálních koncentracích 

reaktantů [10][22].  

4.3.3 Metoda DMCA 

Ties a Fischer (1971) jako první publikovali poznatky o reakci katechinu se sloučeninou 4-

dimethylaminocinnamaldehyd (DMCA) v alkoholickém roztoku s přídavkem kyseliny 

chlorovodíkové za současné intenzivní přeměny na temně modré zbarvení, díky této vlastnosti byl 

navržen protokol pro stanovení proanthocyanidinů a katechinů v rostlinách. Koncentrace látek 

v rostlinné matrici je stanovena na základě spektrofotometrického měření barevných komplexů, 

které vznikají při reakci s činidlem p-DMCA (p-dimethylaminocinamaldehyd). Absorbance 

výsledného produktu je 640 nm. 

 V porovnání s testem založeným na reakci vanilinu s vodným rostlinným extraktem je 

výtěžek metody DMCA mnohonásobně vyšší [22].  

Ivanova a kol. (2010) použili standardizovanou metodu p-DMCA pro stanovení katechinů 

ve víně a hroznovém moštu [49]. 

4.3.4 Precipitace kondenzovaných tříslovin s formaldehydem 

Principem třetí metody je srážení proanthocyanidinů s formaldehydem. Obecně je tato 

technika kombinována s analýzou celkového obsahu polyfenolů pomocí Folinova činidla, je 

ovšem nutné provést úpravu vzorku rostlinného extraktu přidáním floroglucinolu a formaldehydu. 

Inkubace probíhá za pokojové teploty a v temném prostředí po dobu 12 h, následně jsou 

nevysrážené fenoly obsažené v supernatantu vzorku detekovány pomocí Folin-Ciocalteuho 

metodě. Naopak proanthocyanidiny ve sraženině lze stanovit přímo, jejich obsah kvantitativně 

odpovídá známému množství použitého floroglucinolu [10]. 
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4.3.5 Stanovení tříslovin pomocí proteinové precipitace 

Jednoduchá kvantitativní metoda vychází z precipitační reakce proteinů s tříslovinami. 

Protokol zahrnuje přidání hovězího séra k rostlinnému extraktu, krok centrifugace a inkubace 

vzorku. Takto zpracovaný vzorek je následně podroben spektrofotometrickému měření při 

hodnotách absorbance 510 nm. Jako standard pro tuto metody se využívá kyselina tříslová. 

Tato metoda byla poprvé popsána Hagermanem a Butlerem (1978). Lavid a kol. použili 

proteinovou precipitaci pro určení obsahu tříslovin ve své práci zabývající se stanovením celkového 

obsahu polyfenolových sloučenin v epidermálních žláznatých trichomech leknínu [45]. 

4.3.6 Metoda pro stanovení gallotaninů pomocí jodidu draselného 

Jedna z populárních metod založená na reakci jodidu draselného s hydrolyzovatelnými 

taniny - gallotaniny. První zmínky o této reakci lze nalézt v literatuře publikované Haslamem již 

roku 1965, na tuto práci později navázal Bate-Smith, který aplikoval reakci pro stanovení 

hydrolyzovatelných taninů v rostlinných matricích. Hartzfeld a kol. (2002) optimalizovali původní 

protokol přidáním kroku transesterifikace pomocí reverzní reakce methanolýzy následovaný 

oxidací jodidu draselného. Metodika stanovení vychází z kyseliny gallové, která je společným 

konstrukčním prvkem gallotaninů a ellagotaninů. Methyl-gallát, který vzniká při methanolýze 

hydrolyzovatelných tříslovin v přítomnosti silné kyseliny, reaguje s jodidem draselným za vzniku 

červeného meziproduktu s maximální absorbancí při 525 nm.  Ačkoli původní protokol 

doporučuje průběh reakce za velmi nízké teploty (0 ºC, Haslam), Willis a Allen (1998) ve své 

práci přezkoumali teplotní podmínky reakce a navrhli instrumentálně jednodušší protokol, který 

na rozdíl od tradičního postupu nezahrnuje krok chlazení.   

Je nutné poznamenat, že tento test má řadu praktických omezení, vyžaduje variabilní 

reakční dobu k dosažení maximální barevné výtěžnosti reakce, kromě toho přítomnost jiných 

polyfenolových sloučenin je demonstrována žlutými chromofory s různými spektrálními 

vlastnostmi. Negativní ovlivnění výsledků představuje i zkřížená reaktivita s ellagotaniny. Další 

problematikou metody je tendence ke tvorbě sraženin, kterou lze eliminovat vhodnou volbou 

rozpouštědla, obecně se doporučuje 20% vodný aceton (v/v) nebo 10% methanol (v/v). Výsledná 

koncentrace hydrolyzovatelných tříslovin je stanovena jako ekvivalent kyseliny tříslové dle 

kalibrační křivky.  

Navzdory uvedeným omezení byla metoda aplikována v řadě studií pro stanovení obsahu 

hydrolyzovatelných tříslovin z rostlinných extraktů dubů a javorů, které představují bohatý zdroj 

těchto sloučenin [10][22][23][24].  
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4.3.7 Stanovení gallotaninů rhodaninovým testem 

Inoue and Hagerman (1988) vyvinuli rhodaninový test pro detekci gallotaninů. Reakce 

rhodaninu s kyselinou gallovou je vysoce specifická a žádné jiné komponenty (ellagotaniny a jiné 

fenoly) do ní nevstupují, výsledným produktem je červený komplex, který lze spektrofotometricky 

měřit při 520 nm. Obsah gallatoninů je stanoven na základě obsahu kyseliny gallové ve vzorku, 

který byl podroben kyselé hydrolýze. Reprodukovatelnost této metody kriticky závisí na 

anaerobních podmínkách reakce, a proto se provádí ve vakuu v uzavřené zkumavce. 

Hagerman a Butler (1989) ve své práci prezentují tento test jako vhodnější pro stanovení 

hydrolyzovatelných tříslovin v porovnání s testem využívající jodidu draselného, rovněž 

poukazují na komplikace metody vycházející ze skutečnosti, že rhodanin je selektivní i pro estery 

kyseliny gallové, které se nachází v jiných přírodních sloučeninách, než jsou třísloviny [10][24]. 

4.3.8 Stanovení obsahu ellagotaninů 

Ellagotaniny jsou charakterizovány přítomností hexahydroxydifenoyl estery (HHDP) 

s polyoly, jako je glukóza. Při jejich hydrolýze dochází k uvolnění jednotek HHDP, které 

spontánně tvoří kyselinu ellagovou, proto kvantifikace této kyseliny odráží obsah ellagotaninů ve 

vzorku [10]. 

Množství kyseliny ellagové lze stanovit prostřednictvím oxidační reakce s kyselinou 

dusitou, při které vzniká modrý produkt. Vyhodnocení je provedeno spektrofotometricky při 590 

nm. Koncentrace HHDP je vyjádřena jako ekvivalent 6,4 – hexahydroxydifenoyl – glukózy. 

Hodnota molekulárního extinkčního koeficientu pro tuto metodu je 2 169 700 l.mol
-1

.cm
-1 

[10]. 

Wilson a Hagerman (1990) navrhli alternativní spektrofotometrický postup pro 

kvantifikaci kyseliny ellagové. Oproti prvotní metodě má řadu výhod, je vysoce citlivou a 

selektivní metodou, která je schopna identifikovat pouze kyselinu ellagovou a eliminovat tak 

nežádoucí nadhodnocení výsledků způsobené koelucí s kyselinou gallovou. Z instrumentálního 

hlediska je tento postup v porovnání s původní metodou jednodušší, protože nevyžaduje anaerobní 

prostředí pro zajištění správného průběhu reakce. 

Pro zajištění maximální barevné výtěžnosti testu je nutná úprava analyzovaného vzorku 

rozpuštěním v pyridinu. Absorbance červeného produktu je měřena při počáteční reakci a po 

uplynutí konstantního času (36 min, Wilson a Hagerman), vlnová délka je stanovena na 538 nm. 

Koncentrace kyseliny ellagové je pak funkcí rozdílu                     . Rozhodující pro 

přesnost metody je použití skleněných nebo křemenných kyvet, nevhodnost plastových spočívá 
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v jejich rozpouštění pyridinem, dále je při praktickém provedení zapotřebí eliminovat kontaminaci 

vzorku výměnou použitých kyvet za nové [10][24]. 

 

4.4 Diferenciální pH metoda pro stanovení celkového obsahu anthokyanů 

Spektrofotometrická metoda pro kvantifikaci celkového obsahu anthokyanů pomocí pH 

diferenciální metody je založena na charakteristickém chování těchto látek v kyselém prostředí. 

Změna hodnoty pH extraktu na rozmezí hodnot 0,5 až 0,8 způsobí transformaci anthokyanů na 

flavium kation, který je červené barvy a může být měřen pomocí absorbance 520 nm proti 

slepému vzorku. Ribereau-Gayon a kol. představili tuto metodu r. 1972 [20]. 

 

4.5 Stanovení ligninů 

Vzhledem k charakteru chemické struktury ligninů, které se vyskytují v buněčné stěně jako 

komplexní fenolové polymery vázané s hemicelulózou a proteiny, je primárním krokem většiny 

metod kyselá hydrolýza. Jejím prostřednictvím jsou odstraněny ostatní komponenty buněčné stěny 

[10]. 

4.5.1 Test s kyselinou thioglykolovou 

Základem metody je derivatizace ligninu. Jako činidlo pro tuto úpravu analytu je zvolena 

kyselina thioglykolová, která reaguje s benzyl-alkoholovou funkční skupinou ligninu za současné 

tvorby thioesterů. Reakce probíhá za zvýšené teploty a v kyselém prostředí. Derivatizací získává 

lignin požadovanou vlastnost - je rozpustný v alkalickém roztoku. Tato technika byla poprvé 

představena v roce 1967 (Browning), ale používána výhradně pro vzorky o stanovené hmotnosti 

40 g, pozdější modifikace umožnili identifikace ligninu i pro hmotnostně menší vzorky. 

Z praktického hlediska se jedná o velmi jednoduchou metodu, protokol zahrnuje inkubaci a 

centrifugaci vzorku. Vyhodnocení je provedeno spektrofotometricky při 280 nm. Jako standard se 

používá DPH (dehydrogenovaný polymer ligninu) [10]. 

4.5.2 Test acetyl bromid 

Principem metody je acetylace volné hydroxylové skupiny na molekule ligninu 

prostřednictvím acetyl bromidu. Substituovaný derivát ligninu je rozpustný v kyselém prostředí a 

jeho koncentrace může být měřena spektrofotometricky při hodnotách absorbance 280 nm. 

Doporučená standardní křivka pro tuto metodu je stanovena pomocí dioxan-ligninu (Fukushima 
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and Hatfield, 2001). Původní protokol definoval teplotní podmínky reakce na 70 ºC a zachování 

krátké reakční doby pro limitování vzniku degradačních produktů, které ovlivňují maximální 

absorpci v rozmezí vlnových délek 250 – 300 nm. Kritéria pro volbu reakčních podmínek byla 

později experimentálně upravena na hodnoty 50 ºC a 2 – 3 h [10].  

4.6 Stanovení celkového obsahu derivátu kyseliny hydroxyskořicové (THD metoda) 

Hydroxyskořicové deriváty v rostlinných extraktech jsou detekovány pomocí činidla 

Arnow (směs molybdenanu sodného a dusitanu sodného). Reakce je sledována 

spektrofotometricky při 505 nm. Výsledný procentuální obsah derivátů je vyjádřen jako ekvivalent 

kyseliny rozmarinové podle výpočetního vztahu:        
   

 
, (A = absorbance, m = hmotnost 

zkoumané látky v gramech). 

Metoda publikovali Grubešić a kol. (2012) v jejich práci zabývající se kvantitativní 

analýzou polyfenolových sloučenin čtyř druhů lýkovce Daphne L. species [48]. 
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Tab. č. 6 Souhrnný přehled spektrofotometrických metod 

Typ spektrofotometrické metody 

 Folin-Ciocalteuho spektrofotometrická metoda 

Stanovované látky 
Celkový obsah polyfenolových sloučenin, anthokyany, 
hydrolyzovatelné a kondenzované třísloviny 

Hodnota absorpčního maxima 750-760 nm 

Standard 
Kyselina gallové (GAE), kyseliny chlorogenová, kyselina 
tříslová (TAE) 

Limity metody Diverzifikace polyfenolů a jejich strukturní variabilita značně 
ovlivňuje absorbanci Folinova činidla, dále nízká specifita a 
nevhodnost metody pro srovnávací analýzu vzorků z různých 
zdrojů 

Interferující látky Kyselina askorbová, rostlinné metabolity, proteiny a 
alkaloidy 

Reference Lapornik a kol. (2005) [20] 

Poznámka Variací klasické F-C metody je Folin-Ciocalteuho mikro-
metoda (Arnold a kol., 1995) a Folin-Denis 
spektrofotometrická metoda (Stern a kol. (1996)) 

Metoda Pruská modř (Price-Butlerovo metoda) 

Stanovované látky Celkový obsah polyfenolových sloučenin, třísloviny 

Hodnota absorpčního maxima 720 nm 

Standard Kyselina gallová 

Limity metody 
Tvorba sraženin po krátké inkubační době a zvýšení sytosti 
pigmentace produktu 

Reference Lavid a kol. (2001) [45] 

Poznámka 

Jednoduchost a nízká interference s jinými sloučeninami; 
Pueyo a kol. (2009) publikovali novou spektrofotometrickou 
metodu založenou na metodě Pruská modř s modifikovací 
pro mikro destičkovou spektrofotometrii [52] 
 

Metoda AAPM 

Stanovované látky Celkový obsah polyfenolových sloučenin 

Hodnota absorpčního maxima 470 nm 

Standard Kyselina gallová 



 

35 

 

Limity metody AAPM reaguje pouze s polyfenoly, které jsou schopny 
vytvářet chinonovou strukturu 

Interferující látky Zanedbatelné interference pro cukry, kyselinu vinnou a 
askorbovou, dále chlorid draselný a síran amonný 

Reference Schoonen a kol. (2001) [58] 

Modifikovaná metoda CUPRAC 

Stanovované látky Celkový obsah polyfenolových sloučenin 

Hodnota absorpčního maxima 450 nm 

Standard Kyselina gallová, kyselina tříslová 

Reference Lee a kol. (2011) [59] 

Christ – Müllerova metoda 

Stanovované látky Celkový obsahu flavonoidů 

Hodnota absorpčního maxima 425 nm 

Standard Kvercetin 

Reference Grubešić a kol. (2012) [48] 

Poznámka Vysoce senzitivní a přesná metoda 

Test Vanillin 

Stanovované látky Identifikace proanthocyanidinů a flavonolů 

Hodnota absorpčního maxima 500 nm 

Standard Katechin 

Limity metody Stanovení proanthocyanidinů v rozmezí  5-500 µg s přesností 
větší než 1 µg při optimálních koncentracích reaktantů 

Interferující látky Vzhledem k charakteru stanovovaných komponent dochází k 
interferenci analyzovaných látek 

Reference Muanda a kol. (2011) [50] 

Metoda DMCA 

Stanovované látky Stanovení proanthocyanidinů a katechinů 
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Hodnota absorpčního maxima 640 nm 

Standard Katechin 

Reference Ivanova a kol. (2010) [49] 

Poznámka V porovnání s testem založeným na reakci vanilinu s vodným 
rostlinným extraktem je výtěžek metody DMCA 
mnohonásobně vyšší 

Stanovení tříslovin pomocí proteinové precipitace 

Stanovované látky Třísloviny 

Hodnota absorpčního maxima 510 nm 

Standard Kyselina tříslová 

Reference Lavid a kol. (2001) [45] 

Poznámka 
Úprava vzorku přidání hovězího séra k rostlinnému extraktu 

Metoda pro stanovení gallotaninů pomocí jodidu draselného 

Stanovované látky Hydrolyzovatelné třísloviny 

Hodnota absorpčního maxima 525 nm 

Standard Kyselina tříslová 

Limity metody Variabilní reakční doba k dosažení maximální barevné 
výtěžnosti, tvorba sraženin 

Interferující látky 
Zkřížená reaktivita s ellagotaniny 

Reference Hartzfeld a kol. (2002)[23] 

Poznámka Metoda aplikována v řadě studií pro stanovení obsahu 
hydrolyzovatelných tříslovin z rostlinných extraktů dubů a 
javorů 

Stanovení gallotaninů rhodaninovým testem 

Stanovované látky Detekce gallotaninů 

Hodnota absorpčního maxima 520 nm 

Standard Kyselina gallová 
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Limity metody Anaerobní podmínky reakce, proto se provádí ve vakuu 
v uzavřené zkumavce 

Interferující látky Estery kyseliny gallové, které se nachází v jiných přírodních 
sloučeninách, než jsou třísloviny 

Reference Mueller-Harvey (2001)[24] 

Poznámka Vhodnější pro stanovení hydrolyzovatelných tříslovin 
v porovnání s testem využívající jodidu draselného 

Diferenciální pH metoda pro stanovení celkového obsahu anthokyanů 

Stanovované látky Anthokyany 

Hodnota absorpčního maxima 510 nm, 520nm a 700 nm 

Standard Kyanidin-3-glykosid 

Reference Muanda a kol. (2011) [50] 

Test acetyl bromid 

Stanovované látky Lignin 

Hodnota absorpčního maxima 280 nm 

Standard Dioxan-lignin 

Limity metody Nutné zachovat teplotní podmínky reakce na 50 °C a 
zachování krátké reakční doby pro limitování vzniku 
degradačních produktů 

Reference Fukushima and Hatfield  (2001) 

Metoda THD 

Stanovované látky 
Stanovení celkového obsahu derivátu kyseliny 
hydroxyskořicové 

Hodnota absorpčního maxima 505 nm 

Standard Kyselina rozmarinová 

Reference Grubešić a kol. (2012) [48] 

 

4.7 Metody stanovení antioxidační aktivity polyfenolů 

V literatuře lze pro stanovení antioxidační aktivity nalézt velký počet analytických metod 

založených na různých principech. Obecně mohou být kategorizovány do dvou skupin – na 
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metody posuzující schopnosti vzorku eliminovat radikály (metody DPPH, TEAC, ORAC) nebo na 

metody hodnotící redoxní vlastnosti látek (metoda FRAP). Většina publikací obsahuje stanovení 

antioxidační aktivity směsných vzorků jako celku, v této souvislosti byl zaveden pojem celková 

antioxidační aktivita TAA (total antioxidant activity). Jiný přístup ve výzkumu přírodních 

antioxidantů je testování individuálních izolovaných látek vůči jednotlivým volným radikálům. 

Slouží především k charakterizaci vztahů mezi strukturou a reaktivitou daných sloučenin [15][29]. 

Výsledky stanovení antioxidační aktivity jsou významně ovlivněny celou řadou faktorů. Svou roli 

zde hraje matrice vzorku, typ použitého radikálu a standardu, dále i přítomnost přechodných kovů 

a reakční mechanismy zhášení radikálových částic, průběhy těchto reakcí a jejich limity [32]. 

Následující přehled uvádí nejčastěji citované metody. 

4.7.1 Metoda používající ABTS (TEAC - Trolox equivalent antioxidant capacity) 

Využívá se jako jedna z nejzákladnějších a nejpoužívanějších metod pro celkové stanovení 

antioxidační aktivity. Testuje schopnost vzorku zhášet kation-radikál ABTS
+ 

((2,2-bis-anzino(3-

ethyl-2,3-dihydrobenzothiazol-6-sulfonát)). Vzhledem k tomu, že výsledná aktivita je srovnávána s 

antiradikálovou aktivitou syntetické látky Troloxu (6hydroxy-2,5,7,8tetramethylchroman-2-

karboxylová kyselina), je také někdy označována jako metoda TEAC. Kation-radikál ABTS•
+ 

je 

v reakční směsi generován oxidací prekurzoru ABTS, jako iniciátor je převážně používána 

peroxidasa nebo methmyoglobin. Zhášení radikálu ABTS•
+
 antioxidanty, které jsou donory 

vodíku, lze sledovat spektrofotometricky na základě změn absorpčního spektra radikálu ABTS•
+
 

pomocí absorbance při 734 nm. I když má radikál ABTS• víc absorpčních maxim (730 nm, 414 

nm), bylo prokázáno, že při stanovení TEAC variabilita parametru vlnové délky nemá zásadní vliv 

na získané výsledky. Tato spektrofotometrická metoda je vhodná pro aplikace měření v lipofilním 

i hydrofilním prostředí, což je výhodné při výzkumu směsných vzorků, například extraktů z 

přírodních materiálů. Z praktického hlediska se jedná o jednoduchý test, který je nenáročný na čas 

a má široké uplatnění. Stanovení lze provádět i komerčně vyráběnými sety (např. Randox 

Laboratories Ltd) [15][30].  

 

Obr. č. 2 ABTS [15] 
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4.7.2 Metoda používající DPPH 

Jedna ze základních metodik pro stanovení antiradikálové aktivity izolovaných čistých 

látek i různých směsných vzorků. Principem metody je reakce testované látky se stabilním 

fialovým syntetickým radikálem DPPH (1,1difenyl-2-(2,4,6trinitrofenyl)hydrazyl), který je 

redukován na žlutý difenylpikrylhydrazin. Zhášení radikálu u DPPH testu probíhá dvěma 

reakčními mechanismy a to přenosem atomu vodíku (HAT - Hydrogen Atom Transfer) a 

přenosem elektronu (SET - Single Electron Transfer). Reakce je nejčastěji sledována 

spektrofotometricky při 517 nm buď po uplynutí konstantního času, nebo se měření provádí 

v kinetickém režimu. Aktivita směsných vzorků se vyjadřuje v ekvivalentech kyseliny askorbové 

nebo jednotkách standardu Troloxu [15]. 

Mechanismus zhášení radikálu DPPH• působením polyfenolů byl popsán na příkladu 

flavonoidu kvercetinu. Odštěpením atomu vodíku a jeho přenosem na radikál DPPH• vzniká 

z antioxidantu semichinon (aroxylový radikál), který může být další molekulou DPPH• oxidován 

na chinon. V závislosti na stupni oxidace zháší jedna molekula flavonoidu jednu nebo i více 

molekul radikálu DPPH• v souběžných reakcích. Dangles a kol. prokázali signifikantní vliv 

hydroxylové skupiny vázané v poloze 3 na antioxidační potenciál kvercetinu [31]. 

K metodám založených na reakci antioxidantu se stabilními radikály patří také test 

s galvinoxylem. Princip je podobný jako při reakci s DPPH•. Metoda spočívá v redukci stabilního 

radikálu galvinoxylu látkami poskytující vodík, reakce se sleduje spektrofotometricky při vlnové 

délce 428 nm. Další možností je syntetický volný radikál nazvaný Fremyho sůl (nitrosodisulfonan 

draselný) nebo radikál DMPD• [29][30]. 

 

Obr. č. 3 DPPH• a DMPD [15] 

4.7.3 Metoda ORAC (Oxygen radical absorbance capacity) 

U metody ORAC se hodnotí schopnost testované látky zpomalit nebo zastavit generaci 

kyslíkových radikálů. Pro generaci peroxylových radikálů se používá AAPH (2,2’-azinobis 
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(isobutyrimidamid ) dihydrochlorid), při generaci hydroxylových radikálů pak systém        

    . Tyto radikály se řadí k nejreaktivnějším, proto test ORAC patří k významným parametrům 

charakterizující antioxidační potenciál látek. Detekce je založena na měření úbytku fluorescence 

β-fykoerytrinu (PE) po reakci s radikály. Antioxidant je schopen eliminovat ataky radikálů a tak 

tyto molekuly chránit. Stupeň ochrany se zaznamenává na tzv. decay křivky - intenzita 

fluorescence v závislosti na čase [15]. 

Při stanovení antioxidační aktivity polyfenolů byla popsána omezení, která vycházejí ze 

schopnosti polyfenolů vázat β-fykoerytrin nespecifickou vazbou a nízké fotostability 

fluorescenčního činidla PE. Zavedením stabilnějších fluorescenčních činidel např. fluoresceinu 

nebo dichlorofluoresceinu se metodika zpřesňuje [29][30]. 

 

4.7.4 Metoda FRAP (Ferric reducting antioxidant potencial) 

Principem metody je redoxní reakce. V průběhu analýzy antioxidanty redukují ze vzorku 

komplex Fe
3+

-2,4,6-tri-(2-pyridyl)-1,3,5-triazin - TPTZ. Nárůst absorbance při 593 nm, který 

odpovídá množství vzniklého komplexu Fe
2+

-TPTZ, je mírou antioxidační aktivity vzorku. Měření 

probíhá při nefyziologicky nízké hodnotě pH (3,6), nejsou zachyceny pomalu s komplexem 

reagující polyfenoly a thioly, navíc vznikající Fe
2+

 je jedním z reaktantů Fentonovy reakce. 

Výsledky získané metodou FRAP tedy nemusí pozitivně korelovat s celkovou antioxidační 

kapacitou vzorku [15][29]. 

Vasco a kol. (2008) aplikovali metody DPPH, FRAP a ABTS ve své studii zabývající se 

studiem antioxidační aktivity u sedmnácti druhů ovoce [51]. 
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5 Studovaná rostlinná matrice 

 

Mezi rostlinné matrice s vysokou koncentrací biologicky aktivních látek lze zařadit i 

dřeviny z čeledi bukovitých, které převažují v listnatých lesích mírného severního pásma. Patří 

sem mnoho druhů, včetně dubů, u kterých se ve velké míře vyskytují třísloviny, kyselina gallová a 

ellagová, katechin, triterpeny, kyselina šikimová a chinová. 

Quercus robur L., dub letní je opadavý statný strom s rozložitou korunou se zakřivenými 

silnými větvemi, dorůstá výšky až 40 m a dožívá se 400-500 let. Kůra je zprvu hladká a později 

výrazně křivolace rozpukaná. Má krátce řapíkaté podlouhlé listy na bázi srdčitě ouškaté. Drobné 

samčí květy tvoří žlutavě zelené jehnědy rozvíjející se současně s listy, samičí květy vyrůstají po 

dvou až pěti na dlouhých stopkách. Plody jsou jednosemenné nažky, zvané žaludy, rostou na 

dlouhé lysé stopce, číška je opatřena plochými šupinami. Dub letní je světlomilná, pomalu 

rostoucí dřevina, vyskytující se především v nížinách a pánvích s hlubokou půdou bohatou na 

živiny a vlhkost. Také je známý pod jménem křemelák. 

Quercus petraea (Mattusch.) Liebl., dub zimní (drnák) je strom střední velikosti 

s nepravidelně utvářenou korunou rovnými větvemi. Listy jsou řapíkaté, peřenolaločné a na bázi 

klínovité. Plody jsou v paždí listů téměř přisedlé. Dub zimní často tvoří smíšené lesní porosty 

s dubem letním. 

Quercus pubescent Willd., dub pýřitý (šípák) je strom s křivým kmenem, často 

zprohýbanými větvemi a hrubě kostkovitě rozpukanou kůrou. Listy mají značně proměnlivý tvar, 

jsou zřetelně řapíkaté, zpočátku oboustranně hustě plstnaté a pýřité, později na líci lysé. Žaludy 

má dub pýřitý téměř přisedlé a úzce vejcovité. Jedná se o světlomilnou a teplomilnou dřevinu, 

která roste v nejsušších a nejteplejších oblastech ČR. Z domácích druhů dubů kvete nejpozději 

[16] [55]. 

Ze všech tří uvedených druhů je lékopisnou drogou quercus cortex. Tato surovina se sbírá 

jako hladká, lesklá kůra (zrcadlová kůra) z mladých větví, nejlépe na jaře. Obsahuje 7-20 % 

tříslovin, které jsou hlavní účinnou látkou, dále kyselinu kvercetinovou, fytoncidní sloučeniny a 

látky katechinového a pyrogalolového typu. 

Třísloviny působí jako adstringens a hemostatikum. Odvar z dubové kůry je možno použít 

při léčbě střevních potížích nebo ve formě roztoku ke kloktání při zánětech ústní sliznice a hrtanu. 

Koupele z dubové kůry mají adstringentní účinek, který tlumí krvácení, zklidňuje perianální oblast 
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při bolestivých ragádách a zmírňuje svědění, dále pomáhá při omrzlinách, popáleninách a 

chorobnému pocení nohou. Léčivé účinky tříslovin se uplatňují i při vaginální a aftové infekci. 

V lidovém léčitelství se dubová kůra užívala jako protijed při intoxikaci alkaloidy. Obsah 

farmaceuticky významných tříslovin se při dlouhodobém skladování zmenšuje vlivem geneze 

flobafenů [55][56]. 

 

Obr. č. 4 a) listy a plody dubu zimního b) kůra dubu zimního [33] 

Dubová kůra a především dubové dřevo je předmětem zájmu řady výzkumů pro svoje 

potenciální antimikrobiální a antioxidační vlastnosti. Obsahuje ochranné sloučeniny, které 

kompenzují vliv stresových faktorů jako je mikrobiální kontaminace a oxidační stres. Rovněž byla 

prokázána kauzalita mezi antioxidační kapacitou vína a významným množstvím polyfenolů, které 

je vyplavováno z dubových sudů při technologickém procesu zrání vína [53][54]. 
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6 Cíle diplomové práce 

 

Uvedený přehled analytických strategií poskytl základ pro posouzení a výběr 

nejvhodnějších spektrofotometrických metod, které budou aplikovány v následující 

experimentální části. Ačkoli byly vyvinuty nové postupy pro analýzu polyfenolů, převládá použití 

tradičních technik a s ohledem na frekvenci citací Folin-Ciocalteuho metody v publikovaných 

vědeckých studií, byla zvolena právě tato metoda. Umožňuje rutinní analýzu velkého počtu 

vzorků, která poskytuje reálné hodnoty koncentrace obsažených látek. Jako druhá metoda po 

zvážení všech faktorů byla vybrána metoda Price-Butlera pro svoji jednoduchost, vysokou 

senzitivitu a přesnost. 

Diplomová práce byla primárně zaměřena na komparativní analýzu výše uvedených metod 

a určení reaktivity zvolených interferujících látek, které představují majoritní podíl rušivých 

sloučenin v rostlinných extraktech spolu s interpretací jejich vlivu na stanovované hodnoty 

absorbance. 
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7 Experimentální část 

 

Pro možné objektivní srovnání obou spektrofotometrických testů byly paralelně stanoveny 

hodnoty absorbance pro stejné řady koncentrací kyseliny gallové, která se běžně používá jako 

standard u metody Folin-Ciocalteuho i Price-Butler. Pro pochopení vztahu mezi potencionálními 

interferujícími látkami a parametry získaných dat byly současně realizovány experimenty u 

shodné sady kontrolních vzorků s dílčím přidáním jednotlivých interferentů o stálé koncentraci. 

Analýza hodnot získaných stanovením obsahu celkových polyfenolů ve stejném extraktu 

rostlinného materiálu poskytla možnost porovnání výše uvedených metod z hlediska jejich 

korelace a srovnatelnosti výsledků. 

Dále byly určeny kalibrační křivky jednotlivých interferentů z 12 kalibračních bodů (0 – 

500 µmol/l) pro obě spektrofotometrické metody. Jejich průběhy spolu s intervaly spolehlivosti 

(R
2
) a rovnicemi regrese jsou uvedeny v příloze č. 1 (Obsah přiloženého CD). 

7.1 Použité chemikálie, přístroje a pomůcky 

Chemikálie 

 Folin-Ciocalteau činidlo (Sigma-Aldrich Chemie GmbH) 

 Glukóza (Dr. Kulich Pharma) 

 Hexahydrát chloridu hlinitého (LACHEMA) 

 Hexahydrát chloridu železitého p.a. (LACHEMA) 

 Hexakyanoželezitan draselný (Sigma-Aldrich Chemie GmbH) 

 Hydroxid sodný (PENTA) 

 Kyselina gallová (PENTA) 

 Kyselina chlorovodíková (PENTA) 

 Kyselina šťavelová dihydrát p.a. (LACHEMA) 

 Metylakohol p.a. (PENTA) 

 Monohydrát L-cystein hydrochlorid (Sigma-Aldrich Chemie GmbH) 

 Síran železito-amonný dodekahydrát (LACHEMA) 

 Voda ACS kvality (Sigma-Aldrich Chemie GmbH) 
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Přístroje a pomůcky 

 Analytické váhy (L.Viktorin) 

 Běžné laboratorní sklo 

 Synergy HT Multi-Mode Microplate Reader  (Bio-Tek) 

 Mikropipety (Fisher Scientific, Biohit) 

 IKA Vortex Genius 3 

7.2 Rostlinný materiál a extrakce 

Látky obsažené ve vzorku dubové kůry (droga ČL) byly extrahovány metanolem 

(zředěného s ACS vodou 1:1) v poměru (1:10, w/v). Extrakce probíhala na třepačce při laboratorní 

teplotě 24 °C. Po filtraci a naředění následovalo vlastní spektrofotometrické stanovení. 

7.3 Příprava pracovních roztoků 

Příprava reagencie pro metodu Folin-Ciocalteau 

Reakční směs zahrnuje použití komerčního Folin-Ciocalteau činidla zředěného v poměru 

1:10 (v/v) s ACS vodou a 0,5 M roztok NaOH pro následnou úpravu pH. Získaná reagencie 

byla uchována v temném a chladném prostředí [34]. 

Příprava reagencie pro metodu Price-Butler 

0,01 M roztok FeNH4(SO4)2 byl připraven rozpuštěním navážky 4,6 g FeNH4(SO4)2.12 

H2O  v 100 ml 0,1 M HCl, pro přípravu 0,008 M roztoku K3[Fe (CN)6] bylo rozpuštěno 

0,263 g K3[Fe (CN)6] v 100 ml ACS vody. Získaná reagencie byla uchována v temném a 

chladném prostředí [45]. 

Stabilizační roztok kyseliny šťavelové 

Pro 10 % roztok kyseliny šťavelové bylo rozpuštěno 15 g (COOH)2 v 135 ml ACS vody. 

Příprava zásobních roztoků interferentů a standardu 

Roztok Al
3+

 

Pro 0,1 M roztok hlinitých iontů bylo rozpuštěno 1,207 g hexahydrátu chloridu hlinitého 

v 50 ml ACS vody. 
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Roztok Fe
3+ 

Pro 0,1 M roztok železitých iontů bylo rozpuštěno 1,352 g hexahydrátu chloridu železitého 

v 50 ml ACS vody. 

Roztok Fe
2+ 

Pro 0,1 M roztok železnatých iontů bylo rozpuštěno 1,390 g heptahydrátu chloridu 

železnatého v 50 ml ACS vody. 

Roztok cysteinu 

Pro 0,1 M roztok cysteinu bylo rozpuštěno 0,878 g monohydrátu L-cysteinu hydrochloridu 

v 50 ml ACS vody. 

Roztok glukózy 

Pro 0,1 M roztok glukózy bylo rozpuštěno 0,901 g glukózy v 50 ml ACS vody. 

Roztok standardu 

Pro 0,1 M roztok kyseliny gallové bylo rozpuštěno 0,851 g kyseliny gallové v 50 ml 50% 

metylalkoholu (1:1 methanol:voda (v/v)). 

Uvedené roztoky byly následně zředěny na požadované koncentrace 10 mmol/l a 100 µmol/l a 

uchovány v chladném a temném prostředí. 

7.4 Stanovení absorbance roztoků Folin-Ciocalteauho metodou 

Absorbance jednotlivých roztoků ve zvoleném rozsahu koncentrací byla stanovena pomocí 

modifikované Folin-Ciocalteauho metody, postup byl upraven pro mikrotitrační spektrofotometrii 

[20][45][47]. Měření probíhalo při vlnové délce 750 nm za teploty 24 °C v kinetickém režimu a 

po dobu 1 hodiny proti slepému vzorku. Hodnoty absorbancí byly zaznamenávány po 1 minutě. 

Všechny experimenty byly prováděny v triplikátu. 

Stanovení absorbance roztoku standardu kyseliny gallové 

- do jamek mikrotitrační destičky o objemu 200 µl byl postupně nepipetován roztok 

standardu pro požadovaný rozsah koncentrací 0, 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 500 

µmol/l, následně byl přidán 50% metylalkohol, 100 µl Folin-Ciocalteau činidla zředěné v poměru 

1:10 a po 8 min 80 µl 0,5 M roztok NaOH. 
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Stanovení absorbance roztoku interferentů 

- do jamek mikrotitrační destičky o objemu 200 µl byl postupně nadávkován roztok 

standardu pro požadovaný rozsah koncentrací 0, 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 500 

µmol/l a roztok interferentu pro zvolenou koncentraci 5µmol/l a 500 µmol/l, následně byl přidán 

50% metylalkohol, dále 100 µl Folin-Ciocalteau činidla zředěné v poměru 1:10 a po 8 min 80 µl 

0,5 M roztok NaOH. Všechny experimenty byly provedeny v triplikátu pro jednotlivé interferenty 

a za stejných podmínek. 

Stanovení absorbance rostlinného extraktu 

- do jamek mikrotitrační destičky o objemu 200 µl byl postupně nepipetován zředěný 

extrakt o objemu 10 µl, následně byl přidán 50% metylalkohol, 100 µl Folin-Ciocalteau činidla 

zředěné v poměru 1:10 a po 8 min 80 µl 0,5 M roztok NaOH. Paralelně byl proveden shodný 

experiment s přidáním roztoku interferentu pro zvolenou koncentraci 5µmol/l a 500 µmol/l. 

Stanovení absorbance pro kalibrační křivky jednotlivých interferentů 

- do jamek mikrotitrační destičky o objemu 200 µl byl postupně nepipetován roztok 

interferentu pro požadovaný rozsah koncentrací 0, 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 500 

µmol/l, následně byl přidán 50% metylalkohol, 100 µl Folin-Ciocalteau činidla zředěné v poměru 

1:10 a po 8 min 80 µl 0,5 M roztok NaOH. 

Měření proběhlo ve stejném sledu a za stejných podmínek pro všechny zvolené 

interferenty (Al
3+

, Fe
3+

, Fe
2+

, cystein, glukóza). 

7.5 Stanovení absorbance roztoků metodou Price-Butler 

Absorbance jednotlivých roztoků ve zvoleném rozsahu koncentrací byla stanovena 

modifikovanou metodou Price-Butler. Test byl proveden na readeru pomocí spektrofotometrické 

detekce a mikrotitrační destičky. Měření probíhalo při vlnové délce 720 nm za teploty 24 °C 

v kinetickém režimu a po dobu 1 hodiny proti slepému vzorku. Hodnoty absorbancí vytvořeného 

modrého komplexu byly zaznamenávány po intervalu 1 minuty. Všechny experimenty byly 

prováděny v triplikátu. 

Většina publikovaných protokolů pro Price-Butlerovu metodu se ukázala jako nevhodná i 

přes přesné dodržení uváděných postupů a respektování podmínek měření, a to zejména pro 

tvorbu sraženin již po krátké inkubační době. Proto byl během experimentálního řešení navržen 

postup, který eliminoval problémovou tvorbu precipitátů a nestálost barevného produktu: 
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Pro správnou reprodukovatelnost metody bylo nutné plně zachovat pořadí, v němž jsou 

přidány činidla: 

1) Vzorek 

2) Hexakyanoželezitan draselný 

3) Síran železito-amonný 

4) Stabilizační roztok 

K udržení barevné stability byl s výhodou použit 10 % roztok kyseliny šťavelové. 

Alternativní řešení představuje nahrazení uvedeného stabilizačního roztoku bezvodým glycerinem.  

Stanovení absorbance roztoku standardu kyseliny gallové 

- do jamek mikrotitrační destičky o objemu 200 µl byl postupně nadávkován roztok 

standardu pro požadovaný rozsah koncentrací 0, 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 500 

µmol/l, následně byl objem vzorků doplněn ACS vodou do 50 µl, dále bylo přidáno 15 µl 0,008 M 

roztok K3[Fe-(CN)6] a 15 µl 0,01 M roztok FeNH4(SO4)2. Pro stabilitu barevného komplexu a 

úpravu pH bylo přidáno 120 µl 10 % kyseliny šťavelové. Takto připravené vzorky byly důkladně 

promíchány. 

Stanovení absorbance roztoku interferentů 

- do jamek mikrotitrační destičky o objemu 200 µl byl postupně nepipetován roztok 

standardu pro požadovaný rozsah koncentrací 0, 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 500 

µmol/l a roztok interferentu pro zvolenou koncentraci 5µmol/l a 500 µmol/l, následně byl objem 

vzorků doplněn ACS vodou do 50 µl, dále bylo přidáno 15 µl 0,008 M roztok K3[Fe (CN)6] a 15 

µl 0,01 M roztok FeNH4(SO4)2. Pro stabilitu barevného komplexu a úpravu pH bylo přidáno 120 

µl 10 % kyseliny šťavelové. Reakční směs byla důkladně promíchána. 

Stanovení absorbance rostlinného extraktu 

- do jamek mikrotitrační destičky o objemu 200 µl byl postupně nadávkován roztok 

zředěného extraktu o objemu 10 µl, následně byl objem vzorků doplněn ACS vodou do 50 µl, po 

té bylo přidáno 15 µl 0,008 M roztok K3[Fe-(CN)6] a 15 µl 0,01 M roztok FeNH4(SO4)2. Pro 

stabilitu barevného komplexu a úpravu pH bylo přidáno 120 µl 10 % kyseliny šťavelové. Takto 

připravené vzorky byly důkladně promíchány. Analogicky byl proveden experiment s přidáním 

roztoků interferentu pro zvolenou koncentraci 5µmol/l a 500 µmol/l. 
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Stanovení absorbance pro kalibrační křivky jednotlivých interferentů 

- do jamek mikrotitrační destičky o objemu 200 µl byl postupně nadávkován roztok 

interferentu pro požadovaný rozsah koncentrací 0, 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 500 

µmol/l, následně byl objem vzorků doplněn ACS vodou do 50 µl, po té bylo přidáno 15 µl 0,008 

M roztok K3[Fe-(CN)6] a 15 µl 0,01 M roztok FeNH4(SO4)2. Pro stabilitu barevného komplexu a 

úpravu pH bylo přidáno 120 µl 10 % kyseliny šťavelové. Takto připravené vzorky byly důkladně 

promíchány. 

Měření proběhlo ve stejném sledu a za stejných podmínek pro všechny zvolené 

interferenty (Al
3+

, Fe
3+

, Fe
2+

, cystein, glukóza). 
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8 Výsledky a diskuse 

 

Jako statistická metoda pro analýzu souboru dat získaných na sobě nezávislým měřením 

kontrolních vzorků a interferentů v rámci zvolených postupů byl použit neparametrický Krustalův 

– Wallisův test doplněn párovým Wilcoxovým testem pro srovnání obou spektrofotometrických 

metod. Byly vytvořeny tabulky průměrů absorbancí dle časové diference s jejich grafickou 

reprezentací pro jednotlivé vzorky. Před výběrem vhodné popisné statistiky a pro získání primární 

znalosti o rozložení dat byly stanoveny směrodatné odchylky a celkové průměry jednotlivých 

souborů naměřených hodnot (příloha č. 1: Obsah přiloženého CD).  

Pro statistické vyhodnocení byl použit program STATISTIKA 10 a Excel 2007. 

8.1 Stanovení Folin-Ciocalteauho metodou 

8.1.1 Validace metody  

Kalibrační křivky kyseliny gallové byly vypočteny metodou nejmenších čtverců z 12 

kalibračních bodů (0 – 500 µmol/l). Měření probíhalo v triplikátu za výše uvedených podmínek a 

stanovení bylo analyzováno v časovém intervalu 60 minut. Folin-Ciocalteauho metoda vykazovala 

přesnou lineární závislost mezi absorbancí a koncentrací standardu v celém pracovním rozsahu. 

Srovnáním reakční kinetiky s diferencí 15 min nebyly pozorovány žádné významné rozdíly mezi 

jednotlivými kalibračními křivkami standardu, jejich průběhy s intervaly spolehlivosti (R
2
) a 

rovnicemi regrese jsou znázorněny na Obr. č. 5. 
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Obr. č. 5 Kalibrační křivky standardu (kyseliny gallové) pro Folin-Ciocalteauho metodu 

8.1.2 Interferující látky 

Přestože se Folin-Ciocalteauho metoda (FCM) běžné používá pro posouzení celkového 

obsahu polyfenolů v rostlinných extraktech v různých laboratořích, existuje relativně málo 

informací o roli nefenolických látek na rozložení parametrů spektrofotometrické stanovení. 

Účelem této studie bylo přezkoumat aspekt interferujících sloučenin, obvykle přítomných 

v analyzovaných vzorcích, na výsledky získané pomocí FCM. Předpokládá se, že ionty kovů, 

cystein a glukóza mohou mít negativní efekt na reakční mechanismus Folin-Ciocalteauho činidla a 

způsobit tak nekorektnost získaných dat. V případě iontů přechodných kovů může docházet i 

k tvorbě komplexů s rostlinnými polyfenoly a posunu charakteristických absorpčních maxim 

k vyšším vlnovým délkám [62]. 

Experiment byl realizován u dvou koncentrací (5 µmol/l a 500 µmol/l) zvolených 

interferujících látek (Al
3+

, Fe
3+

, Fe
2+

, cystein, glukóza). Za účelem dosažení správnosti a přesnosti 
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měření proběhla série analýz v krátkém časovém intervalu pro stejný kontrolní vzorek kyseliny 

gallové. 

Testování vazeb interferujících látek o nižší koncentraci s FCM 

Potenciální vliv studovaných látek byl odečten na základě odklonu stanovených 

kalibračních křivek s nižší koncentrací testovaných interferentů oproti sklonu kalibrační křivky 

pro kyselinu gallovou během reakční doby (Obr. č. 6a Obr. č. 7, příloha č. 1: Obsah přiloženého 

CD). Absorbance odpovídající rušivým látkám o nižší koncentraci vykazují lineární průběh, po 

jednoduchém porovnání v rámci jednotlivých vzorků nebyl pozorován žádný systematický rozdíl 

a získané hodnoty jsou blízké těm, které odpovídají standardu. 

 

Obr. č. 6 Absorbance kyseliny gallové a interferujících látek v koncentraci 5 µmol/l po 1. 

minutě u FCM 
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Obr. č. 7 Absorbance kyseliny gallové a interferujících látek v koncentraci 5 µmol/l po 60. 

minutě u FCM 

Komparativní analýza absorbance testovaných látek o koncentraci 5 µmol/l 

Některé interferenty mohou působit synergisticky a výrazně ovlivňovat absorpci 

polyfenolů, nebo naopak snižovat účinnost reakčních činidel [61]. Pro kompletní posouzení dané 

problematiky byl studován rozdíl mezi absorbancí standardního roztoku kyseliny gallové, který 

obsahoval přídavek jednotlivých rušivých látek oproti součtu absorbancí stanovených jejich 

individuálním měřením. Z výsledných hodnot uvedených v Tab. č. 7 vyplývá, že nízké 

koncentrace testovaných látek nemají signifikantní vliv na sledované parametry a hodnoty 

vzájemně korespondují. K potvrzení této predikce a získání obecné informace o rozložení 

sledovaných veličin v čase byly vytvořeny grafy pro jednotlivé vzorky (Obr. č. 8, příloha č. 1: 

Obsah přiloženého CD). 
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Tab. č. 7 Zhodnocení diference absorbance testovaných látek o koncentraci 5 µmol/l pro FCM 

Analyt Absorbance a 
Součet 

absorbancí b 

Pravděpodobný efekt 
interferující sloučeniny 

Kyselina gallová 10 µmol/l 0,106 ± 0,003 
 

 

Ionty Fe3+ 5 µmol/l -0,006 ± 0,002 
 

 

Ionty Fe3+ + kyselina gallová 0,115 ± 0,001 0,100 Synergický 

ionty Al3+ 5 µmol/l -0,006 ± 0,003 
 

 

Ionty Al3+ + kyselina gallová 0,115 ± 0,001 0,100 Synergický 

Ionty Fe2+ 5 µmol/l -0,007 ± 0,002 
 

 

Ionty Fe2+ + kyselina gallová 0,122 ± 0,001 0,099 Synergický 

Cystein 5 µmol/l 0,007 ± 0,002 
 

 

Cystein + kyselina gallová 0,154 ± 0,001 0,113 Synergický 

Glukóza 5 µmol/l -0,0003 ± 0,005 
 

 

Glukóza + kyselina gallová 0,106 ± 0,003 0,106  

Pozn:  

a … průměrné hodnoty a směrodatné odchylky pro absorbance odečtené po 1. minutě (n = 3) 

b … součet naměřené absorbance kyseliny gallové o koncentraci 10 µmol/l a interferující látky o 

koncentraci 5 µmol/l s korekcí pro hodnotu pozadí nulového vzorku (blank) 
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Obr. č. 8 Závislost absorbance v čase pro kyselinu gallovou (10 µmol/l)a interferující látky (5 

µmol/l) u FCM  

Statistická analýza dat Krustal - Wallisovým testem s diferencí v čase 

Krustalův - Wallisův test, který je neparametrickou obdobou analýzy rozptylu, byl 

proveden za účelem zjištění kauzality mezi přítomností interferujících sloučenin a variabilitou 

dosažených výsledků. Srovnáním sledovaných parametrů v časovém intervalu nebyly prokázány 

žádné významné statistické rozdíly a všechny soubory dat pocházely z rozdělení se stejnou 

distribuční funkcí (příloha č. 2). Interferenty v koncentraci 5 µmol/l nereagovali a jejich vliv byl 

zanedbatelný. 
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Obr. č. 9 Rozložení hodnot po 1. minutě v rámci skupin interferentů v koncentraci 5 µmol/l u 

FCM 

 

Obr. č. 10 Rozložení hodnot po 60. minutě v rámci skupin interferentů v koncentraci 5 µmol/l u 

FCM 

 



 

57 

 

Testování vazeb interferujících látek o vyšší koncentraci s FCM 

Série experimentů byla následně zopakována pro vyšší koncentrace zvolených 

interferujících látek a na základě grafické reprezentace absorbance, jako funkce koncentrace 

kalibrační řady kyseliny gallové, byl kvantifikován vliv studovaných sloučenin. Vyhodnocení 

proběhlo u souvisejících vzorků pro několik reakčních časů kolorimetrického stanovení (příloha č. 

2) a současně individuálně pro jednotlivé koncentrace v čase (příloha č. 1: Obsah přiloženého CD). 

Zásadní diference byla zjištěna mezi kontrolním vzorkem a médiem obsahující jak 

kyselinu gallovou, tak přídavek cysteinu. Výrazná elevace hodnot absorbance v celé sérii 

koncentrací kyseliny gallové je pravděpodobně modulována přítomností thiolových skupin ve 

struktuře molekuly cysteinu. Zdrojem nereprodukovatelnosti výsledků v prvních 5 minutách 

reakčního času pro ekvivalentní poměr koncentrací kyseliny gallové a cysteinu (500 µmol/l : 500 

µmol/l) bylo značné zvýšení sytosti zbarvení vzorku přes rozsah měřitelných hodnot absorbance 

ve viditelné části spektra. V důsledku tvorby precipitačních fragmentů došlo následně k poklesu 

absorbance během kinetického měření pro tento pás koncentrací. 

Analogický nárůst absorbance byl pozorován u železnatých iontů (Fe
2+

), ty představují 

reaktivnější formu železa oproti stabilnějším železitým iontům (Fe
3+

), u kterých naopak nebyl 

zjištěn signifikantní rozdíl. Zolgharnein a kol. (2002) ve své práci zjistili, že kyselina gallová tvoří 

přednostně komplexy s železitými ionty a lze ji použít k jejich kinetickému stanovení a to i 

v přítomnosti železnatých iontů [63]. Je známo, že reakční kinetiku např. iniciaci autooxidace 

železnatých iontů ovlivňuje hodnota pH roztoku a typ použitého pufru, proto by bylo nutné pro 

další výzkum všechny tyto aspekty monitorovat.  

Méně významnou diferenci představovalo srovnání profilu absorbancí u roztoku s ionty 

hliníku (Al
3+

) a přídavkem glukózy, které nevykazovali žádnou interferenci. Získané výsledky 

jsou rozdílné od závěrů publikovaných Stratilem a kol. (2006), kteří uvádějí, že cukry mohou 

způsobit nadhodnocení výsledků stanovení fenolových látek až o 50 %, zejména v extraktech 

z druhů ovoce s vysokým obsahem sacharidů [57], avšak jsou v souladu s hypotézou, že snižují 

efektivitu reakce Folin-Ciocalteauho činidla, a mají tak aditivní účinek.  

Měření v intervalu vyšších koncentrací kyseliny gallové ukázalo, že dochází k regeneraci 

rozložení hodnot a sledované parametry spolu vzájemně korespondují, pro získání lepší představy 

o charakteru rozložení dat a míry reaktivity různých interferentů je uveden graf (Obr. č. 14). 
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Obr. č. 11 Absorbance kyseliny gallové a interferujících látek v koncentraci 5 µmol/l po 1. 

minutě u FCM 

 

Obr. č. 12 Absorbance kyseliny gallové a interferujících látek v koncentraci 5 µmol/l po 30. 

minutě u FCM 
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Obr. č. 13 Absorbance kyseliny gallové a interferujících látek v koncentraci 500 µmol/l po 60. 

minutě u FCM 

 

Obr. č. 14 Závislost absorbance v čase pro kyselinu gallovou a interferující látky v koncentraci 

500 µmol/l u FCM 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

0 100 200 300 400 500 600 

A
b
so

rb
an

ce
 

Koncentrace  kyseliny gallové[µmol/l] 

Absorbance po 60. minutě pro koncentraci interferentů 500 µmol/l  

Kyselina gallová Fe3+ Al3+ 

Cystein Glukoza Fe2+ 

Lineární (Kyselina gallová) Lineární (Fe3+) Lineární (Al3+) 

Lineární (Cystein) Lineární (Glukoza) Lineární (Fe2+) 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

0 10 20 30 40 50 60 

A
b
so

rb
an

ce
 

Čas [min] 

Vzorek č. 12 

Kyselina gallová Fe3+ Al3+ Cystein Glukoza Fe2+ 



 

60 

 

Komparativní analýza absorbance testovaných látek o koncentraci 500 µmol/l 

Z dílčí znalosti změn absorbancí určených spektrofotometrickým stanovením pro 

individuální analyty, lze vyvodit některé předpoklady o pravděpodobném efektu rušivých 

sloučenin. Aditivní a synergický vliv byl hodnocen srovnáním absorbancí získaných měřením 

roztoku obsahující jak danou interferující látku, tak kyselinu gallovou se součtem absorbancí 

určených jejich individuálním stanovením. Pro objektivní porovnání a získání obecné informace je 

uvedena tabulka s grafickou reprezentací. 

 

 

Tab. č. 8 Zhodnocení diference absorbance testovaných látek o koncentraci 500 µmol/l pro 

FCM 

Analyt Absorbance a 
Součet 

absorbancí b 

Pravděpodobný efekt 
interferující sloučeniny 

Kyselina gallová 10 µmol/l 0,106 ± 0,003 
 

 

Ionty Fe3+ 500 µmol/l 0,033 ± 0,003 
 

 

Ionty Fe3+ + kyselina gallová 0,165 ± 0,002 0,139 Synergický 

ionty Al3+ 500 µmol/l -0,002 ± 0,002 
 

 

Ionty Al3+ + kyselina gallová 0,109 ± 0,001 0,104 Synergický 

Ionty Fe2+ 500 µmol/l 1,005 ± 0,002 
 

 

Ionty Fe2+ + kyselina gallová 1,234 ± 0,003 1,111 Synergický 

Cystein 500 µmol/l 1,086 ± 0,002 
 

 

Cystein + kyselina gallová 1,270 ± 0,002 1,192 Synergický 

Glukóza 500 µmol/l 0,023 ± 0,004 
 

 

Glukóza + kyselina gallová 0,106 ± 0,003 0,129 Aditivní 

Pozn:  

a … průměrné hodnoty a směrodatné odchylky absorbance odečtené po 1. minutě (n = 3) 

b … součet naměřené absorbance kyseliny gallové o koncentraci 10 µmol/l a interferující látky o 
koncentraci 500 µmol/l s korekcí pro hodnotu pozadí nulového vzorku (blank) 
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Obr. č. 15 Závislost absorbance v čase pro kyselinu gallovou (10 µmol/l) a interferující látky (500 

µmol/l) u FCM 

 

Statistická analýza dat Krustal - Wallisovým testem s diferencí v čase 

Získání definitivního závěru a komplexní posouzení vztahů mezi zvolenými interferenty a 

reprodukovatelností Folin-Ciocalteauho metody umožnila statistická analýza provedená v rámci 

reakční kinetiky (příloha č. 2). Potvrdily se výše uvedené výsledky a byla určena signifikantní 

asociace u testovaného souboru dat pro cystein a kontrolní vzorek kyseliny gallové. Krustal – 

Wallisův test ukázal rozdíl v intervalu 15. až 35. minuty a nabízí se tedy možná interpretace 

korespondující s tvorbou precipitátu v pozdní fázi měření. Pravděpodobně se zde uplatňuje i 

variabilita reakčních mechanismů, pro přesné pochopení by bylo nutné provést řadu dalších 

dílčích studií.  

Krustal – Wallisův test realizován i pro nižší koncentrace kyseliny gallové z důvodu 

odklonu hodnot absorbancí zjištěných u železnatých iontů (Fe
2+

) v koncentračním pásu 0 – 25 

µmol/l (příloha č. 2). Podařila se prokázat významná statistická závislost pro železnaté ionty 

v rámci 5. až 60. minuty reakčního času.  

Obecně lze říct, že ostatní testované látky (glukóza a hlinité ionty (Al
3+

)) nepředstavují ani 

ve vyšších koncentracích podstatný interferující faktor pro Folin-Ciocalteauho metodu. 
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Obr. č. 16 Rozložení hodnot po 1. minutě v rámci skupin interferentů v koncentraci 500 µmol/l u 

FCM 

 

Obr. č. 17 Rozložení hodnot po 60. minutě v rámci skupin interferentů v koncentraci 500 µmol/l 

u FCM 
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Obr. č. 18 Rozložení hodnot po 1. minutě v rámci skupin interferentů pro koncentraci 500 µmol/l 

v koncentračním pásu kyseliny gallové 0 – 25 µmol/l u FCM 

 

Obr. č. 19 Rozložení hodnot po 60. minutě v rámci skupin interferentů pro koncentraci 500 

µmol/l v koncentračním pásu kyseliny gallové 0 – 25 µmol/l u FCM 
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Obr. č. 20 Srovnání hladiny absorbance pro kyselinu gallovou a interferent cystein a železnaté 

ionty (Fe
2+

) v koncentraci 500 µmol/l u FCM 

 

8.2 Stanovení metodou Price-Butler 

8.2.1 Validace metody 

Kalibrační křivky byly určeny v souladu s metodikou Folin-Ciocalteauho pro shodnou sérii 

koncentrací standardu kyseliny gallové (0 – 500 µmol/l). Vzhledem k sytosti zabarvení, jež vedla 

k posunu absorpčních maxim v koncentračním pásu 200 µmol/l až 500 µmol/l, se nepodařilo 

změřit vzorky v celém pracovním rozsahu. Nicméně pro nižší koncentrace Price-Butlerova metoda 

vykazovala přesnou lineární závislost a srovnáním reakční kinetiky s diferencí 15 min nebyly 

pozorovány žádné významné rozdíly. Kalibrační křivky pro jednotlivé časy spolu s intervaly 

spolehlivosti (R
2
) a rovnicemi regrese jsou znázorněny na Obr. č. 21 
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Obr. č. 21 Kalibrační křivky standardu (kyseliny gallové) pro Price-Butlerovu metodu 

8.2.2 Interferující látky 

Price-Butlerova metoda je jedna z nejčastěji používaných analytických technik pro rutinní 

stanovení celkového obsahu polyfenolů v rostlinné matrici a z instrumentálního hlediska se jedná 

o populární postup pro svoji jednoduchost a nízkou interferenci, přesto se během 

experimentálního řešení ukázalo, že nepředstavuje dostatečně senzitivní kolorimetrický test a pro 

vyšší koncentrace fenolových látek je nevhodná, a to zejména pro problémovou tvorbu precipitátů 

a nestálost barevného komplexu. 

Experiment byl opět realizován u dvou koncentrací (5 µmol/l a 500µmol/l) zvolených 

rušivých látek (Al
3+

, Fe
3+

, Fe
2+

, cystein, glukóza) a pro stejný kontrolní vzorek kyseliny gallové 

jak u Folin-Ciocalteauho metody.  
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Testování vazeb interferujících látek o nižší koncentraci s PBM 

Na základě odklonu kalibračních křivek s přídavkem interferujících látek oproti průběhu 

kontrolní kalibrační křivky pro kyselinu gallovou byl určen eventuální vliv studovaných 

sloučenin. Variabilita dosažených hladin absorbancí je způsobena nereprodukovatelností výsledků 

pro vyšší koncentrace použitého standardu. Z grafické reprezentace lze interpretovat závěr, že 

strmost křivek, které odpovídají jednotlivým rušivým látkám, koreluje s hodnotou koncentrace 

referenčního vzorku. Pravděpodobně se zde uplatňuje intenzivní reaktivita kyseliny gallové 

s PBM.  

 

Obr. č. 22 Absorbance kyseliny gallové a interferujících látek v koncentraci 5 µmol/l po 1. 

minutě u PBM 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

5 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

A
b
so

rb
an

ce
 

Koncentrace kyseliny gallové [µmol/l] 

Absorbance po 1. minutě pro koncentraci interferentů 5µmol/l  



 

67 

 

 

Obr. č. 23 Absorbance kyseliny gallové a interferujících látek v koncentraci 5 µmol/l po 60. 

minutě u PBM 

 

Komparativní analýza absorbance testovaných látek o koncentraci 5 µmol/l 

Aditivní a synergický efekt studovaných interferujících sloučenin byl hodnocen na základě 

rozdílu mezi absorbancí kontrolního roztoku kyseliny gallové, který obsahoval přídavek 

jednotlivých rušivých látek oproti součtu absorbancí stanovených separačně. Z prezentovaných 

hodnot v Tab. č. 9 vyplývá, že i nízké koncentrace ovlivňují sledované parametry. Graficky je 

daná problematika znázorněna na Obr. č. 24. 
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Tab. č. 9 Zhodnocení diference absorbance testovaných látek o koncentraci 5 µmol/l pro PBM 

Analyt Absorbance a 
Součet 

absorbancí b 

Pravděpodobný efekt 
interferující sloučeniny 

Kyselina gallová 10 µmol/l 0,302 ± 0,001 
 

 

Ionty Fe3+ 5 µmol/l 0,002 ± 0,002 
 

 

Ionty Fe3+ + kyselina gallová 0,498 ± 0,001 0,304 Synergický 

ionty Al3+ 5 µmol/l -0,003 ± 0,002 
 

 

Ionty Al3+ + kyselina gallová 0,286 ± 0,001 0,299 Aditivní 

Ionty Fe2+ 5 µmol/l -0,002 ± 0,003 
 

 

Ionty Fe2+ + kyselina gallová 0,477 ± 0,001 0,3 Synergický 

Cystein 5 µmol/l 0,031 ± 0,003 
 

 

Cystein + kyselina gallová 1,110 ± 0,002 0,333 Synergický 

Glukóza 5 µmol/l -0,001 ± 0,005 
 

 

Glukóza + kyselina gallová 0,793 ± 0,003 0,301 Synergický 

Pozn:  

a … průměrné hodnoty a směrodatné odchylky pro absorbance odečtené po 1. minutě (n = 3) 

b … součet naměřené absorbance kyseliny gallové o koncentraci 10 µmol/l a interferující látky o 

koncentraci 5 µmol/l s korekcí pro hodnotu pozadí nulového vzorku (blank) 
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Obr. č. 24 Závislost absorbance v čase pro kyselinu gallovou (10 µmol/l) a interferující látky (5 

µmol/l) u PBM 

 

Statistická analýza dat Krustal - Wallisovým testem s diferencí v čase 

Komplexní posouzení sledovaných parametrů umožnil Krustal – Wallisův test v rámci 

reakčního času 60 min. Studie byla realizována pro koncentrační pás kyseliny gallové 0 – 10 

µmol/l, zdrojem nereprodukovatelnosti výsledků u vzorků s vyšší koncentrací standardu byla 

značná barevná odezva. 

Potvrdila se predikce o nízké interferenci u Price-Butlerovy metody a nebyla nalezena 

žádná významná statistická asociace. Absorbance pro interferující látky vykazovaly podobný trend 

jako referenční hodnoty. 
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Obr. č. 25 Rozložení hodnot po 1. minutě v rámci skupin interferentů v koncentraci 5 µmol/l u 

PBM 

 

Obr. č. 26 Rozložení hodnot po 60. minutě v rámci skupin interferentů v koncentraci 5 µmol/l u 

PBM 
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Testování vazeb interferujících látek o vyšší koncentraci s PBM 

Analogickým postupem byl kvantifikován vliv studovaných sloučenin pro vyšší 

koncentrace. Analýza proběhla u souvisejících vzorků pro reakční kinetiku spektrofotometrického 

stanovení (příloha č. 2) a současně individuálně pro jednotlivé koncentrace v čase (příloha č. 1: 

Obsah přiloženého CD). Výrazná elevace zabarvení v celé sérii vzorků obsahující jak kyselinu 

gallovou, tak přídavek cysteinu a železnaté ionty (Fe
2+

) vedla k nereprodukovatelnosti výsledků 

(Obr. č. 29). V obou případech došlo ke vzniku barevného produktu již před přidáním činidla, 

nabízí se tedy možná interpretace závěru, založená na informaci o zvýšené reaktivitě přechodných 

kovů s rostlinnými polyfenoly, že vlivem geneze komplexů železnatých iontů s kyselinou 

gallovou došlo k posunu absorpčních maxim k vyšším vlnovým délkám. U cysteinu se ve velké 

míře pravděpodobně uplatňovala přítomnost thiolových skupiny. 

K diferenci sledovaných parametrů došlo i u interferentu glukózy, nicméně porovnání je 

možné pouze v koncentračním pásu kyseliny gallové 0 – 25 µmol/l. Vyhodnocením profilu 

absorbancí u roztoku s ionty hliníku (Al
3+

) nebyl pozorován žádný systematický rozdíl a získané 

hodnoty jsou blízké těm, které odpovídají standardu. 

Distribuce hodnot absorbancí je ovlivněna celou řadou faktorů, svou roli zde hraje kromě 

přítomnosti interferentů, které negativně narušují senzitivitu metody, i reaktivita použitých činidel 

a kyseliny gallové, a proto nelze jmenovat hlavní aspekt mechanismu výsledného efektu. 
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Obr. č. 27 Absorbance kyseliny gallové a interferujících látek v koncentraci 500 µmol/l po 1. 

minutě u PBM 

 

 

Obr. č. 28 Absorbance kyseliny gallové a interferujících látek v koncentraci 500 µmol/l po 60. 

minutě u PBM 
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Obr. č. 29 Rozsah zabarvení vzorků koncentrační řady kyseliny gallové s přídavkem 

interferentu cysteinu 

 

 

Komparativní analýza absorbance testovaných látek o koncentraci 500 µmol/l 

Odezva interferujících látek o vyšší koncentraci byla hodnocena z dílčí znalosti změn 

absorbancí určených spektrofotometrickým stanovením roztoku obsahující jak danou interferující 

látku, tak kyselinu gallovou se součtem absorbancí určených jejich individuálním stanovením. 

Komparativní analýza byla realizována opět jen u železitých iontů (Fe
3+

), hlinitých iontů (Al
3+

) a 

glukózy z důvodů silné reaktivity pro zbývající interferenty, která vedla k nereprodukovatelnosti 

dat. Pro objektivní porovnání a získání obecné informace je uvedena Tab. č. 10 a graf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cystein 5 µmol/l 

Cystein 500 µmol/l 
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Tab. č. 10  Zhodnocení diference absorbance testovaných látek o koncentraci 500 µmol/l pro 

PBM 

Analyt Absorbance a 
Součet 

absorbancí b 

Pravděpodobný efekt 
interferující sloučeniny 

Kyselina gallová 10 µmol/l 0,302 ± 0,001 
 

 

Ionty Fe3+ 500 µmol/l 0,259 ± 0,003 
 

 

Ionty Fe3+ + kyselina gallová 0,909 ± 0,001 0,561 Synergický 

ionty Al3+ 500 µmol/l 0,094 ± 0,002 
 

 

Ionty Al3+ + kyselina gallová 0,292 ± 0,001 0,396 Aditivní 

Glukóza 5 µmol/l 0,017 ± 0,004 
 

 

Glukóza + kyselina gallová 0,944 ± 0,003 0,319 Synergický 

Pozn:  

a … průměrné hodnoty a směrodatné odchylky pro absorbance odečtené po 1. minutě (n = 3) 

b … součet naměřené absorbance kyseliny gallové o koncentraci 10 µmol/l a interferující látky o 

koncentraci 500 µmol/l s korekcí pro hodnotu pozadí nulového vzorku (blank) 

 

 

 

 

Obr. č. 30  Závislost absorbance v čase pro kyselinu gallovou (10 µmol/l) a interferující látky 

(500 µmol/l) u PBM 
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Statistická analýza dat Krustal - Wallisovým testem s diferencí v čase 

Krustalův - Wallisův test byl proveden za účelem zjištění kauzality mezi přítomností 

rušivých látek o vyšší koncentraci a změnou referenčních hodnot. Porovnání s kontrolním 

vzorkem (0 – 10 µmol/l) bylo realizováno jen pro glukózu, ionty Al
3+

 a Fe
3+

 z důvodu abnormality 

výsledků pro cystein a železnaté ionty vlivem intenzivního zabarvení vzorků. 

 Srovnáním sledovaných parametrů v časovém intervalu 60 min nebyly pozorovány žádné 

signifikantní statistické diference a vybrané soubory dat pocházely z rozdělení se stejnou 

distribuční funkcí (příloha č. 2).  I přes značný odklon hodnot pozorovaný u železnatých iontů 

nebyl prokázán významný statistický rozdíl a lze říct, že studované látky nepředstavují ani ve 

vyšších koncentracích zásadní interferující faktor pro Price-Butlerovu metodu. 

 

 

 

Obr. č. 31 Rozložení hodnot po 1. minutě v rámci skupin interferentů v koncentraci 500 µmol/l u 

PBM 
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Obr. č. 32 Rozložení hodnot po 60. minutě v rámci skupin interferentů v koncentraci 500 µmol/l 

u PBM 

 

8.3 Srovnání použitých spektrofotometrických metod 

K objektivnímu srovnání použitých metod byl zvolen neparametrický Wilcoxův test pro 

párové hodnoty (příloha č. 2). Vzhledem k variabilitě dosažených výsledků pro vyšší koncentrace 

kontrolních vzorků u Price-Butlerovy metody a důvodu nedostatku dat pro kvalitní statistickou 

výpověď, bylo separátně zpracováno porovnání pro nižší koncentrace standardu (0 – 10 µmol/l) a 

celkový pracovní rozsah (0 – 500 µmol/l). Hodnoty p≤0.05 byly považovány za statisticky 

významné. 

 

Statistická analýza pro nižší koncentrace kyseliny gallové 

Cílem statistické analýzy bylo zhodnotit vztah mezi aplikovanými metodami v rámci 

nižších koncentrací kyseliny gallové. Wilcoxův test prokázal, že Price-Butlerova a Folin-

Ciocalteauho metoda jsou ekvivalentní na hladině významnosti 5 % a efekt interferujících látek ve 

vztahu k hodnotám absorbance je zanedbatelný. Graficky je tato skutečnost znázorněna na Obr. č. 

33Nicméně filtrací dat, která nesplňovala vybraná kritéria pro tuto analýzu, bylo porovnání u 

vyšších koncentrací rušivých sloučenin realizováno jen pro standard kyselinu gallovou, glukózu, 
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ionty Al
3+

 a Fe
3+

. Lze konstatovat, že pro matrice s nižším obsahem polyfenolových látek 

poskytují metody FC a PB srovnatelné výsledky. Z hlediska interference v daném koncentračním 

pásmu se Folin-Ciocalteauho metoda jeví jako dobrý ukazatel obsahu polyfenolů. Odezva Price-

Butlerovy metody na rušivé sloučeniny nevykazovala dostatečnou validitu. 
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Obr. č. 33 Rozložení hodnot absorbancí stanovených metodou FC a PB pro rozsah koncentrace 

kyseliny gallové 0 – 10 µmol/l  



 

79 

 

Statistická analýza pro celý pracovní rozsah koncentrací kyseliny gallové 

Předmětem následující analýzy bylo srovnání metod reflektující i vyšší koncentrace 

standardu. Obecně lze říct, že metody mají odlišné odezvy na přítomnost kyseliny gallové v médiu 

ve větší míře (příloha č. 2). Jedním z důvodů rozdílu může být fakt, že PBM je v porovnání s FCM 

reaktivnější. Z předchozích závěrů vyplývá, že FCM poskytuje lepší výsledky a stanovení PBM se 

jeví jako problematické pro použití u vzorků s vyšším obsahem polyfenolů. 

 

 

 

Obr. č. 34 Rozložení hodnot absorbancí stanovených metodou FC a PB pro rozsah koncentrace 

kyseliny gallové 0 – 500 µmol/l 
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Obr. č. 35 Rozložení hodnot absorbancí stanovených metodou FC a PB pro rozsah koncentrace 

kyseliny gallové 0 – 500 µmol/l 

8.4 Stanovení polyfenolových sloučenin v rostlinném extraktu 

Oba výše uvedené spektrofotometrické postupy byly aplikovány pro stanovení celkového 

obsahu polyfenolů ve zvolené rostlinné matrici. Experiment byl paralelně realizován i u extraktů 

s přídavkem interferujících sloučenin. Vypočtené hodnoty s korekcí pro kyselinu gallovou jsou 

uvedeny v Tab. č. 11. 

Výrazná elevace obsahu polyfenolů stanoveného pomocí FCM byla zjištěna u železnatých 

iontů (Fe
2+

) a cysteinu, tento fakt pozitivně koreluje s výše uvedenými závěry. Významná 

diference nastala i pro železité ionty (Fe
3+

). U zbývajících interferujících látek distribuce 

sledovaných hodnot vykazovala podobný trend. 

Metodou Price-Butler se nepodařilo změřit vzorky s přídavkem rušivých sloučenin (Al
3+

, 

Fe
3+

, Fe
2+

, cystein) o vyšší koncentraci vzhledem k sytosti zabarvení, jež vedla k posunu 

absorpčních maxim. Hladiny hodnot po nižší koncentraci se signifikantně nelišili od referenční 

hodnoty kontrolního vzorku. 
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Dále byly Wilcoxovým testem separačně srovnány absorbance kontrolního vzorku extraktu 

oproti vzorku, který obsahoval přídavek jednotlivých rušivých látek. Cílem statistické analýzy 

bylo zhodnotit kauzalitu mezi přítomností rušivých látek a změnou absorbancí u referenčních 

hodnot. Podařilo se prokázat významnou asociaci ve vztahu interferentů k parametrům absorbance 

(Příloha č. 2), pravděpodobně se zde uplatňuje i dosažená účinnost extrakčního postupu. 

 

Tab. č. 11 Celkový obsah polyfenolových sloučenin v rostlinném extraktu dubové kůry 

 Analyt FCMa PBMa 

Rostlinný extrakt Kontrolní vzorek 166,530 137,501 

Interferují sloučeniny  Ionty Al3+ 5 µmol/l 140,318 143,201 

Ionty Al3+ 500 µmol/l 150,571 
 

Ionty Fe2+ 5 µmol/l 144,763 143,582 

Ionty Fe2+ 500 5 µmol/l 542,035 
 

Ionty Fe3+ 5 µmol/l 142,692 144,888 

Ionty Fe3+ 500 µmol/l 191,328 
 

Cystein 5 µmol/l 149,460 138,875 

Cystein 500 µmol/l 387,338 
 

Glukóza 5 µmol/l 126,884 138,399 

Glukóza 500 µmol/l 147,136 140,820 

Pozn:  

a … celkový obsah polyfenolových sloučenin stanovený jako ekvivalent kyseliny gallové dle kalibračních 

křivek [µmol/l] 

Hodnoty celkového obsahu polyfenolových sloučenin pro analyt s přídavkem iontů Al
3+

, Fe
2+

, Fe
3+

 a 

cysteinu o koncentraci 500 µmol/l chybí z důvodu intenzivního zabarvení vzorků, které vedlo 
k nereprodukovatelnosti dat pro PBM 
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Obr. č. 36 Srovnání celkového obsahu polyfenolů v rostlinném vzorku u FCM 

 

Obr. č. 37 Srovnání celkového obsahu polyfenolů v rostlinném vzorku u PBM 
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9 Závěr 

 

Pro intenzivní zájem o fenolové látky byla publikována řada přehledových prací a studií 

zabývající se stanovením jejich obsahu v rostlinách i potravinách, přesto nejsou znalosti o jejich 

množství a biologické aktivitě kompletní. K velmi užitečným nástrojům identifikace a 

charakterizace polyfenolů patří spektrofotometrické metody, které poskytují cenné informace a 

patří k nejpoužívanějším analytickým technikám díky své jednoduchosti, senzitivitě a efektivnosti 

jak z hlediska času, tak ekonomických nákladů. 

Náplní předložené studie bylo poskytnout charakterizaci tradičních i moderních 

spektrálních metod pro  kvalitativní a kvantitativní stanovení polyfenolových sloučenin. Značná 

část je věnována definování sekundárních rostlinných metabolitů s důrazem na látky fenolové 

povahy – od základní charakterizace, distribuci v dietárních zdrojích až po jejich antioxidační 

aktivitu. Dále je uveden přehled nejpoužívanějších metod pro extrakci a spektrofotometrické 

postupy stanovení těchto látek. Vzhledem k rostoucímu trendu zájmu o působení antioxidantů 

byla paralelně zařazena i rešerše věnována technikám pro stanovení antioxidační aktivity látek 

rostlinného původu.  

Práce je zaměřena na recenzi a shrnutí poznatků o nejpoužívanějších kolorimetrických 

metodách, jejich srovnání s důrazem na limity, efektivnost a univerzálnost. Dále jsou 

prezentovány příkladové studie, ve kterých byly popsané metody použity. Uvedený přehled 

analytických strategií poskytl základ pro posouzení a výběr nejvhodnějších spektrofotometrických 

metod, které jsou aplikovány v navazující experimentální části práce.  

Kritéria pro volbu Folin-Ciocalteuho a Price-Butlerovy metody byla jednoduchost, vysoká 

senzitivita, nízká interference a přesnost s ohledem na majoritní podíl v publikovaných vědeckých 

článcích.  Tyto konvenční techniky jsou standardně uplatňovány v mnoha laboratořích navzdory 

faktu, že existuje relativně málo informací, zda jsou získané výsledky pomocí uvedených postupů 

rovnocenné a odpovídají reálným koncentracím polyfenolů přítomných ve vzorku. Proto byla 

primárním cílem předkládané diplomové práce komplexní komparativní studie. Byl sledován a 

zkoumán vliv interferujících látek na hodnoty absorbance. Dále byl hodnocen specifický trend 

rušivých sloučenin na zvolené parametry. Výsledky analýz jsou porovnávány s referenčními 

hodnotami poskytnutými paralelním stanovením hodnot absorbance stejné řady koncentrací 

kyseliny gallové, která se běžně používá jako standard u metody Folin-Ciocalteuho i Price-Butler. 



 

84 

 

Na podkladě těchto studií bylo možné vyvodit výše uvedené závěry o míře efektivnosti a 

výpovědní hodnotě obou spektrofotometrických metod. 

Z hlediska senzitivity v celém pásu koncentrací standardu se jeví jako citlivější FCM, která 

dává konstantní odezvu i u testované simulace pro nižší koncentrace v celé sérii interferujících 

komponent (Al
3+

, Fe
3+

, Fe
2+

, cystein, Glukóza ), naopak PBM vykazuje abnormální reaktivitu pro 

spektrum vyšších koncentrací kyseliny gallové, proto byly komparativní analýzy a kritické studie 

realizovány v rámci referenčních hodnot koncentrací 0 – 10 µmol/l. Pro zmíněné rozmezí 

vykazuje PBM lineární charakter a srovnáním profilu sledovaných parametrů nebyl pozorován 

žádný systematický rozdíl. Obecně lze říct, že testované látky o nižší koncentraci nepředstavují 

podstatný negativní faktor pro korektnost Price-Butlerovy metody. 

U vyšších koncentrací zvolených interferujících látek naopak došlo k vychýlení absorbancí 

do neideálních hodnot, nejsilněji se tato vlastnost projevila u cysteinu a železnatých iontů (Fe
2+

) 

pro FCM. Analogicky byla pozorována výrazná elevace hladin absorbancí i u PBM, která vedla 

k nereprodukovatelnosti výsledků. Zdrojem neadekvátnosti měření a diference mezi hodnotami 

predikovanými oběma postupy je celá řada faktorů. Kromě přítomnosti interferentů, které 

negativně narušují senzitivitu metod tvorbou komplexů a koelucí s kyselinou gallovou, se zde 

uplatňuje i variabilita reakčních mechanismů použitých činidel a standardu, proto nelze jmenovat 

hlavní aspekt mechanismu výsledného efektu a pro přesné pochopení by bylo nutné provést řadu 

dalších dílčích studií. Srovnáním distribuce dat u iontů Al
3+

, Fe
3+

 a glukózy nebyla zjištěna žádná 

významná statistická asociace a získané hodnoty jsou blízké těm, které odpovídají standardu. 

Stanovení polyfenolů v rostlinné matrici potvrdilo prezentované závěry. Kritický aspekt 

pro stanovení fenolických látek představuje i krok extrakce a manipulace se vzorkem, proto by 

bylo srovnání extrakčních postupů a vliv skladování vzorku na dosažené výsledky vhodnou náplní 

pro další studie.  

V obecném měřítku se obě metody v rámci nižších koncentrací kyseliny gallové (tedy 

polyfenolů) jeví jako ekvivalentní a efekt interferujících látek ve vztahu k hodnotám absorbance je 

zanedbatelný. Nicméně u matric s vyšším obsahem polyfenolových látek není PBM dobrým 

ukazatelem pro problémovou tvorbu precipitátů a nestálost barevného produktu. 

Výsledkem této studie je zjištění, že studované metody nepředstavují v praxi dostatečně 

senzitivní indikační postupy pro stanovení polyfenolů bez přesného dodržení extrakčních technik 
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a respektování podmínek měření. Jejich možný potenciální přínos je v případě semikvantitativní 

charakterizace vzorku za paralelního použití více technik.  
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10 Seznam použitých zkratek 

 

ABTS Diamonná sůl kyseliny 2,2'-azino-bis(3ethylbenzthiazolin-6-sulfonové), metoda 

stanovení antioxidační aktivity 

AAPM Metoda založená na reakci s 4-aminoantipyrinem 

FCM Folin-Ciocalteuho metoda 

PBM Metoda Price-Butler 

DMCA Dimethylaminocinnamaldehyd, spektrofotometrická metoda stanovení 

polyfenolových sloučenin 

CUPRAC Copper Reduction Assay, test pro hodnocení redoxních vlastností látek 

DMPD  N, N-dimethyl-p-fenylendiamin, metoda stanovení antioxidační aktivity 

DPPH Diphenylpicrylhydrazyl, metoda stanovení antioxidační aktivity 

FRAP Ferric Reducting Antioxidant Potential, metoda stanovení antioxidační aktivity 

GAE Gallic Acid Equivalent method, spektrofotometrická metoda stanovení 

polyfenolových sloučenin 

HAT Hydrogen Atom Transfer, přenos atomu vodíku 

HHDP Hexahydroxydifenoyl estery 

HPLC  Performance liquid chromatogramy (vysokoúčinná kapalinová chromatografie) 

LDL  Low-density lipoprotein (nízkodenzitní lipoprotein) 

MAE  Mikrovlnná extrakce 

ORAC Oxygen Radical Absorbance Capacity, metoda posouzení antioxidační aktivity 

PE Fluorescenční činidlo β-fykoerytrin 

PFE  Extrakce organickým rozpouštědlem za zvýšené teploty a tlaku 

SET Single Electron Transfer, přenos elektronu 

SFE  Nadkritická fluidní extrakce 

SPE  Extrakce na pevné fázi 

SPME  Mikroextrakce na pevnou fázi 
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TAA Total antioxidant aktivity (celková antioxidační aktivita) 

TAE Tannic Acid Equivalent method, spektrofotometrická metoda stanovení 

polyfenolových sloučenin 

TEAC  Trolox Equivalent Antioxidant Capacity, parametr sloužící ke srovnání aktivity 

antioxidantu se syntetickou látkou Trolox 

UV  ultraviolet spektrum (ultrafialová oblast spektra) 
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12 Přílohy 

12.1 Příloha č. 1: Obsah přiloženého CD 

1) Souhrnné tabulky absorbancí u FCM a PBM 

2) Kalibrační křivky zvolených interferentů s diferencí v čase u FCM a PBM 

3) Komparativní grafy kalibračních křivek s přídavkem interferentů v koncentraci 5 µmol/l a 

500 µmol/l u FCM a PBM 

4) Grafy pro jednotlivé koncentrace kyseliny gallové v čase (vzorky č. 1 až č. 12) realizovány 

pro koncentrace interferentů 5 µmol/l a 500 µmol/l u FCM a PBM 

5) Souhrnné tabulky absorbancí u rostlinného extraktu pro FCM a PBM 

12.2 Příloha č. 2 

Krustalův – Wallisův test pro Folin-Ciocalteuovu metodu pro koncentraci interferentů 5 

µmol/l 

Pozn: 

H … hodnota testovacího kritéria, N …celkový počet hodnot, Ti … součet pořadí, ti … průměr pořadí. 

Statisticky významný rozdíl mezi skupinami je indikován červeným zbarvením příslušného pole tabulky. 

 

Absorbance po 1. minutě pro koncentraci interferentů 5 µmol/l 
H (5, N= 72) =0,1994959 p =0, 9991 

Analyt N Ti ti 

Kyselina gallová 
12 

430,0000 35,83333 

Ionty Fe3+ 

12 
426,5000 35,54167 

Ionty Al3+ 

12 
425,5000 35,45833 

Cystein 
12 

460,0000 38,33333 

Glukóza  
12 

434,0000 36,16667 

Ionty Fe2+ 

12 
452,0000 37,66667 

Vícenásobné porovnání Kyselina gallová Fe3+ Al3+ Cystein Glukóza  Fe2+ 

Kyselina gallová 
 

1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 

Nezamítáme nulovou hypotézu (H0: Všechny soubory pocházejí z rozdělení se stejnou distribuční 

funkcí.). 
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Absorbance po 15. minutě pro koncentraci interferentů 5 µmol/l 
H (5, N= 72) =0,2123288 p =0, 9990 

Analyt N Ti ti 

Kyselina gallová 
12 

421,0000 35,08333 

Ionty Fe3+ 

12 
431,0000 35,91667 

Ionty Al3+ 

12 
427,0000 35,58333 

Cystein 
12 

458,0000 38,16667 

Glukóza  
12 

437,0000 36,41667 

Ionty Fe2+ 

12 
454,0000 37,83333 

Vícenásobné porovnání Kyselina gallová Fe3+ Al3+ Cystein Glukóza  Fe2+ 

Kyselina gallová 
 

1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 

Nezamítáme nulovou hypotézu (H0: Všechny soubory pocházejí z rozdělení se stejnou distribuční 

funkcí.). 

Absorbance po 30. minutě pro koncentraci interferentů 5 µmol/l 
H (5, N= 72) =0,2755942 p =0, 9981 

Analyt N Ti ti 

Kyselina gallová 
12 

415,0000 34,58333 

Ionty Fe3+ 

12 
433,0000 36,08333 

Ionty Al3+ 

12 
427,5000 35,62500 

Cystein 
12 

459,0000 38,25000 

Glukóza  
12 

437,0000 36,41667 

Ionty Fe2+ 

12 
456,5000 38,04167 

Vícenásobné porovnání Kyselina gallová Fe3+ Al3+ Cystein Glukóza  Fe2+ 

Kyselina gallová 
 

1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 

Nezamítáme nulovou hypotézu (H0: Všechny soubory pocházejí z rozdělení se stejnou distribuční 

funkcí.). 
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Absorbance po 45. minutě pro koncentraci interferentů 5 µmol/l 
H (5, N= 72) =0,2755942 p =0, 9981 

Analyt N Ti ti 

Kyselina gallová 
12 

415,0000 34,58333 

Ionty Fe3+ 

12 
433,0000 36,08333 

Ionty Al3+ 

12 
427,5000 35,62500 

Cystein 
12 

459,0000 38,25000 

Glukóza  
12 

437,0000 36,41667 

Ionty Fe2+ 

12 
456,5000 38,04167 

Vícenásobné porovnání Kyselina gallová Fe3+ Al3+ Cystein Glukóza  Fe2+ 

Kyselina gallová 
 

1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 

Nezamítáme nulovou hypotézu (H0: Všechny soubory pocházejí z rozdělení se stejnou distribuční 

funkcí.). 

Absorbance po 60. minutě pro koncentraci interferentů 5 µmol/l 
H (5, N= 72) =0,3111732 p =0, 9974 

Analyt N Ti ti 

Kyselina gallová 
12 

411,0000 34,25000 

Ionty Fe3+ 

12 
435,0000 36,25000 

Ionty Al3+ 

12 
426,0000 35,50000 

Cystein 
12 

457,0000 38,08333 

Glukóza  
12 

441,5000 36,79167 

Ionty Fe2+ 

12 
457,5000 38,12500 

Vícenásobné porovnání Kyselina gallová Fe3+ Al3+ Cystein Glukóza  Fe2+ 

Kyselina gallová 
 

1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 

Nezamítáme nulovou hypotézu (H0: Všechny soubory pocházejí z rozdělení se stejnou distribuční 

funkcí.). 
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Krustalův – Wallisův test pro Folin-Ciocalteuovu metodu pro koncentraci interferentů 500 

µmol/l 

Pozn: 

H … hodnota testovacího kritéria, N …celkový počet hodnot, Ti … součet pořadí, ti … průměr pořadí. 

Statisticky významný rozdíl mezi skupinami je indikován červeným zbarvením příslušného pole tabulky. 

 

Absorbance po 1. minutě pro koncentraci interferentů 500 µmol/l 
H (5, N= 71) =15,69385, p =0, 0078 

Analyt N Ti ti 

Kyselina gallová 
12 343,5000 28,62500 

Ionty Fe3+ 

12 379,0000 31,58333 

Ionty Al3+ 

12 328,0000 27,33333 

Cystein 
11 560,0000 50,90909 

Glukóza  
12 358,5000 29,87500 

Ionty Fe2+ 

12 587,0000 48,91667 

Vícenásobné porovnání Kyselina gallová Fe3+ Al3+ Cystein Glukóza  Fe2+ 

Kyselina gallová 
 

1,000000 1,000000 0,145433 1,000000 0,240486 

Zamítáme nulovou hypotézu (H0: Všechny soubory pocházejí z rozdělení se stejnou distribuční 

funkcí.). 
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Absorbance po 15. minutě pro koncentraci interferentů 500 µmol/l 
H (5, N= 72) =17,33542, p =0, 0039 

Analyt N Ti ti 

Kyselina gallová 
12 

332,5000 27,70833 

Ionty Fe3+ 

12 
382,0000 31,83333 

Ionty Al3+ 

12 
334,0000 27,83333 

Cystein 
12 

634,0000 52,83333 

Glukóza  
12 

360,5000 30,04167 

Ionty Fe2+ 

12 
585,0000 48,75000 

Vícenásobné porovnání Kyselina gallová Fe3+  Al3+ Cystein Glukóza  Fe2+ 

Kyselina gallová 

 

1,000000 1,000000 0,049127 1,000000 0,206819 

Zamítáme nulovou hypotézu (H0: Všechny soubory pocházejí z rozdělení se stejnou distribuční 

funkcí.). Statisticky významný rozdíl mezi skupinami je indikován červeným zbarvením příslušného 

pole tabulky. 
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Absorbance po 30. minutě pro koncentraci interferentů 500 µmol/l 
H (5, N= 72) =17,31621, p =0, 0039 

Analyt N Ti ti 

Kyselina gallová 
12 

331,0000 27,58333 

Ionty Fe3+ 

12 
382,0000 31,83333 

Ionty Al3+ 

12 
334,0000 27,83333 

Cystein 
12 

632,0000 52,66667 

Glukóza  
12 

362,0000 30,16667 

Ionty Fe2+ 

12 
587,0000 48,91667 

Vícenásobné porovnání Kyselina gallová Fe3+ Al3+ Cystein Glukóza  Fe2+ 

Kyselina gallová 

 
1,000000 1,000000 0,049906 1,000000 0,187938 

Zamítáme nulovou hypotézu (H0: Všechny soubory pocházejí z rozdělení se stejnou distribuční 

funkcí.). Statisticky významný rozdíl mezi skupinami je indikován červeným zbarvením příslušného 

pole tabulky. 
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Absorbance po 35. minutě pro koncentraci interferentů 500 µmol/l 
H (5, N= 72) =17,31278, p =0, 0039 

Analyt N Ti ti 

Kyselina gallová 
12 

329,5000 27,45833 

Ionty Fe3+ 

12 
382,0000 31,83333 

Ionty Al3+ 

12 
334,5000 27,87500 

Cystein 
12 

631,0000 52,58333 

Glukóza  
12 

363,0000 30,25000 

Ionty Fe2+ 

12 
588,0000 49,00000 

Vícenásobné porovnání Kyselina gallová Fe3+ Al3+ Cystein Glukóza  Fe2+ 

Kyselina gallová 

 

1,000000 1,000000 0,049127 1,000000 0,175402 

Zamítáme nulovou hypotézu (H0: Všechny soubory pocházejí z rozdělení se stejnou distribuční 

funkcí.). Statisticky významný rozdíl mezi skupinami je indikován červeným zbarvením příslušného 

pole tabulky. 
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Absorbance po 45. minutě pro koncentraci interferentů 500 µmol/l 
H (5, N= 72) =16,91933, p =0, 0047 

Analyt N Ti ti 

Kyselina gallová 
12 

330,0000 27,50000 

Ionty Fe3+ 

12 
385,0000 32,08333 

Ionty Al3+ 

12 
335,0000 27,91667 

Cystein 
12 

627,0000 52,25000 

Glukóza  
12 

363,0000 30,25000 

Ionty Fe2+ 

12 
588,0000 49,00000 

Vícenásobné porovnání Kyselina gallová Fe3+ Al3+ Cystein Glukóza  Fe2+ 

Kyselina gallová 

 

1,000000 1,000000 0,056554 1,000000 0,177849 

Zamítáme nulovou hypotézu (H0: Všechny soubory pocházejí z rozdělení se stejnou distribuční 

funkcí.). 

Absorbance po 60. minutě pro koncentraci interferentů 500 µmol/l 
H (5, N= 72) =16,80154, p =0, 0049 

Analyt N Ti ti 

Kyselina gallová 
12 

329,5000 27,45833 

Ionty Fe3+ 

12 
385,5000 32,12500 

Ionty Al3+ 

12 
334,0000 27,83333 

Cystein 
12 

623,0000 51,91667 

Glukóza  
12 

365,0000 30,41667 

Ionty Fe2+ 

12 
591,0000 49,25000 

Vícenásobné porovnání Kyselina gallová Fe3+ Al3+ Cystein Glukóza  Fe2+ 

Kyselina gallová 

 
1,000000 1,000000 0,063021 1,000000 0,161343 

Zamítáme nulovou hypotézu (H0: Všechny soubory pocházejí z rozdělení se stejnou distribuční 

funkcí.). 
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Krustalův – Wallisův test pro Folin-Ciocalteuovu metodu pro koncentraci interferentů 500 

µmol/l a koncentrační pás kyseliny gallové 0 – 25 µmol/l 

Pozn: 

H … hodnota testovacího kritéria, N …celkový počet hodnot, Ti … součet pořadí, ti … průměr pořadí. 

Statisticky významný rozdíl mezi skupinami je indikován červeným zbarvením příslušného pole tabulky. 

Absorbance po 1. minutě pro koncentraci interferentů 500 µmol/l 
H (5, N= 30) =19,96315 p =0,0013 

Analyt N Ti ti 

Kyselina gallová 
5 

50,5000 10,10000 

Ionty Fe3+ 

5 
64,0000 12,80000 

Ionty Al3+ 

5 
44,0000 8,80000 

Cystein 
5 

124,0000 24,80000 

Glukóza  
5 

51,5000 10,30000 

Ionty Fe2+ 

5 
131,0000 26,20000 

Vícenásobné porovnání Kyselina gallová Fe3+ Al3+ Cystein Glukóza  Fe2+ 

Kyselina gallová 

 

1,000000 1,000000 0,124286 1,000000 0,057485 

Zamítáme nulovou hypotézu (H0: Všechny soubory pocházejí z rozdělení se stejnou distribuční 

funkcí 
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Absorbance po 5. minutě pro koncentraci interferentů 500 µmol/l 
H (5, N= 30) =19,94250 p =0,0013 

Analyt N Ti ti 

Kyselina gallová 
5 

48,0000 9,60000 

Ionty Fe3+ 

5 
64,0000 12,80000 

Ionty Al3+ 

5 
45,5000 9,10000 

Cystein 
5 

124,0000 24,80000 

Glukóza  
5 

52,5000 10,50000 

Ionty Fe2+ 

5 
131,0000 26,20000 

Vícenásobné porovnání Kyselina gallová Fe3+ Al3+ Cystein Glukóza  Fe2+ 

Kyselina gallová 

 
1,000000 1,000000 0,095001 1,000000 0,043033 

Zamítáme nulovou hypotézu (H0: Všechny soubory pocházejí z rozdělení se stejnou distribuční 

funkcí.). Statisticky významný rozdíl mezi skupinami je indikován červeným zbarvením příslušného 

pole tabulky. 
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Absorbance po 15. minutě pro koncentraci interferentů 500 µmol/l 
H (5, N= 30) =19,93476, p =0, 0013 

Analyt N Ti ti 

Kyselina gallová 
5 

46,5000 9,30000 

Ionty Fe3+ 

5 
64,0000 12,80000 

Ionty Al3+ 

5 
47,0000 9,40000 

Cystein 
5 

129,0000 25,80000 

Glukóza  
5 

52,5000 10,50000 

Ionty Fe2+ 

5 
131,0000 26,20000 

Vícenásobné porovnání Kyselina gallová Fe3+ Al3+ Cystein Glukóza  Fe2+ 

Kyselina gallová 

 
1,000000 1,000000 0,045626 1,000000 0,036041 

Zamítáme nulovou hypotézu (H0: Všechny soubory pocházejí z rozdělení se stejnou distribuční 

funkcí.). Statisticky významný rozdíl mezi skupinami je indikován červeným zbarvením příslušného 

pole tabulky. 
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Absorbance po 30. minutě pro koncentraci interferentů 500 µmol/l 
H (5, N= 30) =20,02452, p =0, 0012 

Analyt N Ti ti 

Kyselina gallová 
5 

46,0000 9,20000 

Ionty Fe3+ 

5 
64,0000 12,80000 

Ionty Al3+ 

5 
46,0000 9,20000 

Cystein 
5 

134,0000 26,80000 

Glukóza  
5 

54,0000 10,80000 

Ionty Fe2+ 

5 
132,0000 26,40000 

Vícenásobné porovnání Kyselina gallová Fe3+ Al3+ Cystein Glukóza  Fe2+ 

Kyselina gallová 

 
1,000000 1,000000 0,023580 1,000000 0,030103 

Zamítáme nulovou hypotézu (H0: Všechny soubory pocházejí z rozdělení se stejnou distribuční 

funkcí.). Statisticky významný rozdíl mezi skupinami je indikován červeným zbarvením příslušného 

pole tabulky. 
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Absorbance po 45. minutě pro koncentraci interferentů 500 µmol/l 
H (5, N= 30) =20,02968, p =0, 0012 

Analyt N Ti ti 

Kyselina gallová 
5 

45,0000 9,20000 

Ionty Fe3+ 

5 
64,0000 12,80000 

Ionty Al3+ 

5 
47,0000 9,20000 

Cystein 
5 

123,0000 24,60000 

Glukóza  
5 

54,0000 10,80000 

Ionty Fe2+ 

5 
132,0000 26,40000 

Vícenásobné porovnání Kyselina gallová Fe3+ Al3+ Cystein Glukóza  Fe2+ 

Kyselina gallová 

 
1,000000 1,000000 0,076217 1,000000 0,026659 

Zamítáme nulovou hypotézu (H0: Všechny soubory pocházejí z rozdělení se stejnou distribuční 

funkcí.). Statisticky významný rozdíl mezi skupinami je indikován červeným zbarvením příslušného 

pole tabulky. 
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Absorbance po 60. minutě pro koncentraci interferentů 500 µmol/l 
H (5, N= 30) =20,08447, p =0, 0012 

Analyt N Ti ti 

Kyselina gallová 
5 

44,5000 8,90000 

Ionty Fe3+ 

5 
64,5000 12,90000 

Ionty Al3+ 

5 
47,0000 9,40000 

Cystein 
5 

123,0000 24,60000 

Glukóza  
5 

54,0000 10,80000 

Ionty Fe2+ 

5 
132,0000 26,40000 

Vícenásobné porovnání Kyselina gallová Fe3+ Al3+ Cystein Glukóza  Fe2+ 

Kyselina gallová 

 
1,000000 1,000000 0,072080 1,000000 0,025076 

Zamítáme nulovou hypotézu (H0: Všechny soubory pocházejí z rozdělení se stejnou distribuční 

funkcí.). Statisticky významný rozdíl mezi skupinami je indikován červeným zbarvením příslušného 

pole tabulky. 
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Krustalův – Wallisův test pro Price-Butlerovu metodu pro koncentraci interferentů 5 µmol/l 

Pozn: 

H … hodnota testovacího kritéria, N …celkový počet hodnot, Ti … součet pořadí, ti … průměr pořadí. 

Statisticky významný rozdíl mezi skupinami je indikován červeným zbarvením příslušného pole tabulky. 

Absorbance po 1. minutě pro koncentraci interferentů 5 µmol/l 
H (5, N= 24) =3,6600, p =0, 5993 

Analyt N Ti ti 

Kyselina gallová 4 36,00000 9,00000 

Ionty Fe3+ 
4 48,00000 12,00000 

Ionty Al3+ 
4 39,00000 9,75000 

Cystein 4 69,00000 17,25000 

Glukóza  4 57,00000 14,25000 

Ionty Fe2+ 
4 51,00000 12,75000 

Vícenásobné porovnání Kyselina gallová Fe3+ Al3+ Cystein Glukóza  Fe2+ 

Kyselina gallová 

 

1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 

Nezamítáme nulovou hypotézu (H0: Všechny soubory pocházejí z rozdělení se stejnou distribuční 

funkcí.). 
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Absorbance po 15. minutě pro koncentraci interferentů 5 µmol/l 
H (5, N= 24) =3,9200, p =0, 5610 

Analyt N Ti ti 

Kyselina gallová 4 36,00000 9,00000 

Ionty Fe3+ 
4 48,00000 12,00000 

Ionty Al3+ 
4 38,00000 9,50000 

Cystein 4 70,00000 17,50000 

Glukóza  4 56,00000 14,00000 

Ionty Fe2+ 
4 52,00000 13,00000 

Vícenásobné porovnání Kyselina gallová Fe3+ Al3+ Cystein Glukóza  Fe2+ 

Kyselina gallová 

 

1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 

Nezamítáme nulovou hypotézu (H0: Všechny soubory pocházejí z rozdělení se stejnou distribuční 

funkcí.). 

Absorbance po 30. minutě pro koncentraci interferentů 5 µmol/l 
H (5, N= 24) =3,984232, p =0, 5517 

Analyt N Ti ti 

Kyselina gallová 4 35,50000 8,87500 

Ionty Fe3+ 
4 48,50000 12,12500 

Ionty Al3+ 
4 38,00000 9,50000 

Cystein 4 70,00000 17,50000 

Glukóza  4 56,00000 14,00000 

Ionty Fe2+ 
4 52,00000 13,00000 

Vícenásobné porovnání Kyselina gallová Fe3+ Al3+ Cystein Glukóza  Fe2+ 

Kyselina gallová 

 

1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 

Nezamítáme nulovou hypotézu (H0: Všechny soubory pocházejí z rozdělení se stejnou distribuční 

funkcí.). 
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Absorbance po 45. minutě pro koncentraci interferentů 5 µmol/l 
H (5, N= 24) =4,0500, p =0, 5422 

Analyt N Ti ti 

Kyselina gallová 4 35,00000 8,75000 

Ionty Fe3+ 
4 49,00000 12,25000 

Ionty Al3+ 
4 38,00000 9,50000 

Cystein 4 70,00000 17,50000 

Glukóza  4 56,00000 14,00000 

Ionty Fe2+ 
4 52,00000 13,00000 

Vícenásobné porovnání Kyselina gallová Fe3+ Al3+ Cystein Glukóza  Fe2+ 

Kyselina gallová 

 

1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 

Nezamítáme nulovou hypotézu (H0: Všechny soubory pocházejí z rozdělení se stejnou distribuční 

funkcí.). 

Absorbance po 60. minutě pro koncentraci interferentů 5 µmol/l 
H (5, N= 24) =4,0500, p =0, 5422 

Analyt N Ti ti 

Kyselina gallová 4 35,00000 8,75000 

Ionty Fe3+ 
4 49,00000 12,25000 

Ionty Al3+ 
4 38,00000 9,50000 

Cystein 4 70,00000 17,50000 

Glukóza  4 56,00000 14,00000 

Ionty Fe2+ 
4 52,00000 13,00000 

Vícenásobné porovnání Kyselina gallová Fe3+ Al3+ Cystein Glukóza  Fe2+ 

Kyselina gallová 
 

1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 

Nezamítáme nulovou hypotézu (H0: Všechny soubory pocházejí z rozdělení se stejnou distribuční 

funkcí.). 
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Krustalův – Wallisův test pro Price-Butlerovu metodu pro koncentraci interferentů 500 

µmol/l 

Pozn: 

H … hodnota testovacího kritéria, N …celkový počet hodnot, Ti … součet pořadí, ti … průměr pořadí. 

Statisticky významný rozdíl mezi skupinami je indikován červeným zbarvením příslušného pole tabulky. 

 

Absorbance po 1. minutě pro koncentraci interferentů 500 µmol/l 
H (3, N= 16) =4,389706, p =0, 2223 

Analyt N Ti ti 

Kyselina gallová 4 24,00000 6,00000 

Ionty Fe3+ 
4 49,00000 12,25000 

Ionty Al3+ 
4 26,00000 6,50000 

Glukóza  4 37,00000 9,25000 

Vícenásobné porovnání Kyselina gallová Fe3+ Al3+ Glukóza  

Kyselina gallová 
 

0,380271 1,000000 1,000000 

Nezamítáme nulovou hypotézu (H0: Všechny soubory pocházejí z rozdělení se stejnou distribuční funkcí.). 

 
Absorbance po 15. minutě pro koncentraci interferentů 500 µmol/l 

H (3, N= 16) =4,367647, p =0, 2244 

Analyt N Ti ti 

Kyselina gallová 4 25,00000 6,25000 

Ionty Fe3+ 
4 49,00000 12,25000 

Ionty Al3+ 
4 25,00000 6,25000 

Glukóza  4 37,00000 9,25000 

Vícenásobné porovnání Kyselina gallová Fe3+ Al3+ Glukóza  

Kyselina gallová 
 

0,448236 1,000000 1,000000 

Nezamítáme nulovou hypotézu (H0: Všechny soubory pocházejí z rozdělení se stejnou distribuční 

funkcí.). 
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Absorbance po 30. minutě pro koncentraci interferentů 500 µmol/l 
H (3, N= 16) =4,367647, p =0, 2244 

Analyt N Ti ti 

Kyselina gallová 4 25,00000 6,25000 

Ionty Fe3+ 
4 49,00000 12,25000 

Ionty Al3+ 
4 25,00000 6,25000 

Glukóza  4 37,00000 9,25000 

Vícenásobné porovnání Kyselina gallová Fe3+ Al3+ Glukóza  

Kyselina gallová 
 

0,448236 1,000000 1,000000 

Nezamítáme nulovou hypotézu (H0: Všechny soubory pocházejí z rozdělení se stejnou distribuční 

funkcí.). 

Absorbance po 45. minutě pro koncentraci interferentů 500 µmol/l 
H (3, N= 16) =4,367647, p =0, 2244 

Analyt N Ti ti 

Kyselina gallová 4 25,00000 6,25000 

Ionty Fe3+ 
4 49,00000 12,25000 

Ionty Al3+ 
4 25,00000 6,25000 

Glukóza  4 37,00000 9,25000 

Vícenásobné porovnání Kyselina gallová Fe3+ Al3+ Glukóza  

Kyselina gallová 
 

0,448236 1,000000 1,000000 

Nezamítáme nulovou hypotézu (H0: Všechny soubory pocházejí z rozdělení se stejnou distribuční 

funkcí.). 
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Absorbance po 60. minutě pro koncentraci interferentů 500 µmol/l 
H (3, N= 16) =4,367647, p =0, 2244 

Analyt N Ti ti 

Kyselina gallová 4 25,00000 6,25000 

Ionty Fe3+ 
4 49,00000 12,25000 

Ionty Al3+ 
4 25,00000 6,25000 

Glukóza  4 37,00000 9,25000 

Vícenásobné porovnání Kyselina gallová Fe3+ Al3+ Glukóza  

Kyselina gallová 
 

0,448236 1,000000 1,000000 

Nezamítáme nulovou hypotézu (H0: Všechny soubory pocházejí z rozdělení se stejnou distribuční 

funkcí.). 
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Wilcoxův párový test pro srovnání spektrofotometrických metod  Folin -  Ciocalteuho a 

Price – Butler pro koncentraci interferentů 5 µmol/l 

Pozn:  

N… počet porovnávaných hodnot výběru, T…hodnota testové statistiky, Z … hodnota asymptotické testové 

statistiky. Statisticky významný rozdíl mezi metodami je indikován červeným zbarvením příslušného pole 

tabulky. 

Wilcoxův párový test pro srovnání průměru absorbancí  
u koncentrace kyseliny gallové 0 – 10 µmol/l (vzorek č. 1 až 4), p  0,0500 

 

Folin -  Ciocalteuho Price - Butler N T Z p hodnota 

Kyselina gallová Kyselina gallová 4 3,000000 0,730297 0,465209 

Ionty Fe3+ Ionty Fe3+ 4 1,000000 1,460593 0,144128 

Ionty Al3+ Ionty Al3+ 4 2,000000 1,095445 0,273323 

Cystein Cystein 4 0,00 1,825742 0,067890 

Glukóza  Glukóza  4 0,00 1,825742 0,067890 

Ionty Fe2+ Ionty Fe2+ 4 0,00 1,825742 0,067890 

Nezamítáme nulovou hypotézu (H0: Metody jsou ekvivalentní na hladině významnost 5 %.). 
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Wilcoxův párový test pro srovnání průměru absorbancí  
u koncentrace kyseliny gallové 0 – 500 µmol/l, p  0,0500 

 

Folin -  Ciocalteuho Price - Butler N T Z p hodnota 

Kyselina gallová Kyselina gallová 10 3,000000 2,497271 0,012516 

Ionty Fe3+ Ionty Fe3+ 

8

8 1,00000 2,380476 0,017291 

Ionty Al3+ Ionty Al3+ 12 2,000000 2,902519 0,003702 

Cystein Cystein 4 0,00 1,825742 0,067890 

Glukóza  Glukóza  

6

6 0,00 2,201398 0,027709 

Ionty Fe2+ Ionty Fe2+ 

8

8 0,00 2,520504 0,011719 

Zamítáme nulovou hypotézu (H0: Metody jsou ekvivalentní na hladině významnost 5 %.). Statisticky 

významný rozdíl mezi metodami je indikován červeným zbarvením příslušného pole tabulky. 
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Wilcoxův párový test pro srovnání spektrofotometrických metod  Folin -  Ciocalteuho a 

Price – Butler pro koncentraci interferentů 500 µmol/l 

 

Wilcoxův párový test pro srovnání průměru absorbancí  
u koncentrace kyseliny gallové 0 – 10 µmol/l (vzorek č. 1 až 4), p  0,0500 

 

Folin -  Ciocalteuho Price - Butler N T Z p hodnota 

Kyselina gallová Kyselina gallová 4 3,000000 0,730297 0,465209 

Ionty Fe3+ Ionty Fe3+ 4 0,00 1,825742 0,067890 

Ionty Al3+ Ionty Al3+ 4 2,000000 1,095445 0,273323 

Glukóza  Glukóza  4 0,00 1,825742 0,067890 

Nezamítáme nulovou hypotézu (H0: Metody jsou ekvivalentní na hladině významnost 5 %.).  

 

 

Wilcoxův párový test pro srovnání průměru absorbancí  
u koncentrace kyseliny gallové 0 – 500 µmol/l, p  0,0500 

 

Folin -  Ciocalteuho Price - Butler N T Z p hodnota 

Kyselina gallová Kyselina gallová 10 3,000000 2,497271 0,012516 

Ionty Fe3+ Ionty Fe3+ 

8

8 0,00 2,520504 0,011719 

Ionty Al3+ Ionty Al3+ 10 2,000000 2,599201 0,009345 

Glukóza  Glukóza  

6

5 0,00 2,022600 0,043115 

Zamítáme nulovou hypotézu (H0: Metody jsou ekvivalentní na hladině významnost 5 %.). Statisticky 

významný rozdíl mezi metodami je indikován červeným zbarvením příslušného pole tabulky. 
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Wilcoxův párový test pro srovnání vlivu interferujících látek na hodnoty absorbancí u 

vzorku rostlinného extraktu pro metody Folin -  Ciocalteuho a Price – Butler  

Pozn:  

N… počet porovnávaných hodnot výběru, T…hodnota testové statistiky, Z … hodnota asymptotické testové 

statistiky. Statisticky významný rozdíl mezi metodami je indikován červeným zbarvením příslušného pole 

tabulky. 

 

Wilcoxův párový test pro srovnání vlivu interferujících látek o koncentraci 5 µmol/l na 
kontrolní vzorek s diferencí v čase u FCM 

p  0,0500 
 

 
Interferent N T Z p hodnota 

Kontrolní vzorek 

Ionty Al3+ 13 0,000000 3,179797 0,001474 

Ionty Fe2+ 
13 1,000000 3,109912 0,001872 

Ionty Fe3+ 
13 1,000000 3,109912 0,001872 

Cystein 
13 3,000000 2,970140 0,002977 

Glukóza  
13 0,000000 3,179797 0,001474 

Zamítáme nulovou hypotézu (H0: Hodnoty absorbance jsou ekvivalentní na hladině významnost 5 %.). 

Statisticky významný rozdíl mezi hodnotami absorbancí je indikován červeným zbarvením příslušného pole 

tabulky. 
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Wilcoxův párový test pro srovnání vlivu interferujících látek o koncentraci 500 µmol/l na 
kontrolní vzorek s diferencí v čase u FCM 

p  0,0500 
 

 
Interferent N T Z p hodnota 

Kontrolní vzorek 

Ionty Al3+ 13 1,000000 3,109912 0,001872 

Ionty Fe2+ 
13 0,000000 3,179797 0,001474 

Ionty Fe3+ 
13 9,000000 2,550826 0,010747 

Cystein 
13 0,000000 3,179797 0,001474 

Glukóza  
13 3,000000 2,970140 0,002977 

Zamítáme nulovou hypotézu (H0: Hodnoty absorbance jsou ekvivalentní na hladině významnost 5 %.). 

Statisticky významný rozdíl mezi hodnotami absorbancí je indikován červeným zbarvením příslušného pole 

tabulky. 

Wilcoxův párový test pro srovnání vlivu interferujících látek o koncentraci 5 µmol/l na 
kontrolní vzorek s diferencí v čase u PBM 

p  0,0500 
 

 
Interferent N T Z p hodnota 

Kontrolní vzorek 

Ionty Al3+ 7a 1,00000 2,197401 0,027993 

Ionty Fe2+ 
7a 0,00000 2,366432 0,017961 

Ionty Fe3+ 
7a 0,00000 2,366432 0,017961 

Cystein 
13 20,50000 1,747141 0,080614 

Glukóza  
13 29,00000 1,153113 0,248865 

a … absorbance po 30 min byly přes rozsah měřitelných hodnot, proto bylo porovnání realizován jen pro 

reakční čas 1-30 min. 

Zamítáme nulovou hypotézu (H0: Hodnoty absorbance jsou ekvivalentní na hladině významnost 5 %.). 

Statisticky významný rozdíl mezi hodnotami absorbancí je indikován červeným zbarvením příslušného pole 

tabulky. 
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Wilcoxův párový test pro srovnání vlivu interferujících látek o koncentraci 500 µmol/l na 
kontrolní vzorek s diferencí v čase u PBM 

p  0,0500 
 

 
Interferent N T Z p hodnota 

Kontrolní vzorek Glukóza  
13 33,00000 0,873571 0,382353 

Zamítáme nulovou hypotézu (H0: Hodnoty absorbance jsou ekvivalentní na hladině významnost 5 %.). 

Statisticky významný rozdíl mezi hodnotami absorbancí je indikován červeným zbarvením příslušného pole 

tabulky. 

 

 

 




