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ABSTRAKT 

Diplomová práca sa zaoberá prípravou extraktu a koncentrátu antokyánových farbív 

z výliskov plodov arónie (Aronia melanocarpa). Stanovuje taktiež chemické vlastnosti, 

významné pre zdravie človeka, ktoré sú dôležité aj pre ďalšie možné využitie 

extraktu/koncentrátu ako červeného prírodného potravinárskeho farbiva. V experimentálnej 

časti práce bola prevedená séria extrakcií sušených a práškových aróniových výliskov za 

účelom optimalizácie podmienok extrakcie. Extrakty boli charakterizované obsahom 

celkových antokyánov, obsahom celkových fenolických látok a celkovou antioxidačnou 

aktivitou. Zistené najlepšie laboratórne podmienky pre extrakciu sú: navážka výliskov 12,5 g, 

zloženie extrakčného činidla etanol:voda 1:1, objem extrakčnej zmesi 60 ml a trvanie 

extrakcie 11 hodín. Pripravené extrakty boli zakoncentrované na vákuovej odparke. Bolo 

zistené, že teplota vodného kúpeľa odparky nesmie prekročiť 40 °C. Pri vyšších teplotách 

dochádza k významnej degradácií antokyánov. Ďalej bol kvantifikovaný obsah jednotlivých 

antokyánových farbív v extrakte a koncentráte z výliskov arónie pomocou vysokoúčinnej 

kvapalinovej chromatografie. Majoritný antokyán, kyanidín-3-galaktozid, bol v koncentráte 

obsiahnutý v množstve 923,6 ± 8,5 mg·l-1, ďalší stanovený antokyán, minoritný  

kyanidín-3-glukozid, bol obsiahnutý v koncentrácii 53,5 ± 0,3 mg·l-1. 

 

Kľúčové slová:  

arónia (Aronia melanocarpa), antokyánové farbivá, polyfenolické látky, antioxidačná 

aktivita, extrakcia 
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ABSTRACT 

The diploma thesis deals with the preparation of extract and concentrate of anthocyanin dyes 

from aronia moldings (Aronia melanocarpa). It also determines chemical properties important 

for human´s health, which are important also for further possible use of extract/concentrate as 

natural red food coloring. A series of extractions of dried and powdered aronia moldings was 

carried out in the experimental part of the thesis, aiming for the optimization the conditions of 

the extraction. Extracts were characterized by content of total anthocyans, content of total 

fenolic substances and total antioxidant activity. The best laboratory conditions for extraction 

were determined as follows: amount of moldings 12,5 g, composition of extraction agent 

ethanol:water 1:1, volume of extraction mixture 60 ml and time of the extraction 11 hours. 

Prepared extracts were concentrated on vacuum evaporator. It has been found that the 

temperature of the water bath in the vacuum evaporator can not exceed 40 °C. At higher 

temperatures there is significant degradation of anthocyanins. Furthemore, the content of 

individual anthocyanic dyes  in extract and concentrate, from aronia moldings,  was quantified 

by HPLC. The major anthocyanin, cyanidine-3-galactoside, was contained in the concentrate 

at 923,6 ± 8,5 mg·l-1, the other specified anthocyanin, minor cyanidine-3-glucoside, was 

present at a concentration of 53,5 ± 0,3 mg·l-1. 

 

Keywords: 

chokeberry (Aronia melanocarpa), anthocyanin dyes, polyphenolic compounds, antioxidant 

activity, extraction 



5 

 

MARTINKOVÁ, P. Extrakce anthokyanových barviv z aroniových výlisků. Brno: Vysoké 

učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2018. 77 s. Vedoucí diplomové práce RNDr. 

Milena Vespalcová, Ph.D.. 

 

 

 

 

 

 

 

PREHLÁSENIE 

Prehlasujem, že som diplomovú prácu vypracovala samostatne a že všetky použité literárne 

zdroje som správne a úplne citovala. Diplomová práca je z hľadiska obsahu majetkom Fakulty 

chemickej VUT v Brne a môže byť použitá ku komerčným účelom len so súhlasom vedúceho 

bakalárskej práce a dekana FCH VUT. 

 

 

............................................ 

                                 podpis študenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týmto by som chcela poďakovať svojej vedúcej diplomovej práce RNDr. Milene Vespalcovej 

Ph.D., za odborné vedenie, cenné rady, pripomienky a materiály. Taktiež by som rada 

poďakovala aj Ing. Jaromírovi Pořízkovi Ph.D. za jeho ochotu, pomoc a realizáciu meraní. 

Ďalej ďakujem Miroslavovi Navrátilovi a mojej rodine za ich trpezlivosť a podporu, ktorú mi 

počas písania práce poskytovali. 

 

  



6 

 

OBSAH 

1 ÚVOD ..................................................................................................................................... 8 

2   TEORETICKÁ ČASŤ ........................................................................................................... 9 

2.1 Arónia ................................................................................................................................... 9 

2.1.1 Taxonomické zaradenie ..................................................................................................... 9 

2.1.2 Botanická charakteristika ................................................................................................ 10 

2.1.3 Odrody ............................................................................................................................. 11 

2.1.4 Pestovanie ........................................................................................................................ 12 

2.1.5 Vplyv na ľudský organizmus .......................................................................................... 13 

2.1.6 Využitie arónie ................................................................................................................ 15 

2.1.7 Chemické zloženie .......................................................................................................... 15 

2.2 Fenolické látky ................................................................................................................... 17 

2.2.1 Fenolické látky v arónii ................................................................................................... 17 

2.3 Antokyánové farbivá .......................................................................................................... 20 

2.3.1 Štruktúra antokyánových farbív ...................................................................................... 21 

2.3.2 Antokyánové farbivá v arónii .......................................................................................... 22 

2.3.3 Vlastnosti antokyánových farbív ..................................................................................... 23 

2.3.4 Využitie antokyánových farbív v potravinárskom priemysle ......................................... 24 

2.3.5 Extrakcia a identifikácia antokyánových farbív .............................................................. 25 

2.4 Metódy odparovania a zahusťovania extraktov ................................................................. 26 

2.5 Použité analytické metódy ................................................................................................. 27 

2.5.1 Spektrofotometrické metódy ........................................................................................... 27 

2.5.2 Elektrónová paramagnetická rezonancia ......................................................................... 28 

2.5.3 Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia .................................................................... 29 

3  EXPERIMENTÁLNA ČASŤ .............................................................................................. 34 

3.1 Materiál .............................................................................................................................. 34 

3.1.1 Rastlinný materiál ........................................................................................................... 34 

3.1.2 Chemikálie ...................................................................................................................... 34 

3.1.3  Pomôcky ......................................................................................................................... 34 

3.1.4 Prístroje ........................................................................................................................... 35 

3.2 Metódy ............................................................................................................................... 35 

3.2.1 Príprava extraktov a koncentrátov z arónie ..................................................................... 35 

3.2.1.1 Príprava extraktov ........................................................................................................ 35 

3.2.1.2 Príprava koncentrátov .................................................................................................. 35 

3.2.2 Stanovenie celkových antokyanových farbív pH – diferenciálnou metódou .................. 36 

3.2.2.1 Príprava tlmivých roztokov .......................................................................................... 36 

3.2.2.2 Príprava vzoriek a samotné meranie ........................................................................... 36 

3.2.2.3 Výpočet ......................................................................................................................... 36 

3.2.3 Stanovenie celkových fenolických látok metódou podľa Folin-Ciocalteua .................... 37 

3.2.3.1 Príprava roztokov a kalibračnej rady .......................................................................... 37 

3.2.3.2 Príprava vzoriek a samotné meranie ........................................................................... 38 

3.2.3.3 Výpočet ......................................................................................................................... 38 

3.2.4 Stanovenie antioxidačnej aktivity vzoriek arónie pomocou EPR spektrometrie ............ 39 



7 

 

3.2.4.1 Príprava štandardného roztoku voľného radikálu DPPH ........................................... 39 

3.2.4.2 Príprava vzoriek a stanovenie radikál-zhášajúcej aktivity s využitím roztoku DPPH . 39 

3.2.4.3 Podmienky a parametre EPR analýzy .......................................................................... 39 

3.2.4.4 Výpočet ......................................................................................................................... 40 

3.2.5 Stanovenie antokyánových farbív vo vybranom extrakte a koncentráte z arónie pomocou 

HPLC .............................................................................................................................. 40 

3.2.5.1 Príprava mobilných fáz ................................................................................................ 41 

3.2.5.2 Príprava roztokov a kalibračnej rady .......................................................................... 41 

3.2.5.3 Príprava vzoriek ........................................................................................................... 41 

3.2.5.4 Kvantifikácia ................................................................................................................ 41 

4 VÝSLEDKY A DISKUSIA .................................................................................................. 44 

4.1 Optimalizácia času extrakcie .............................................................................................. 44 

4.2 Optimalizácia objemu extrakčného činidla ........................................................................ 46 

4.2.1 Hodnotenie objemu extrakčného činidla podľa obsahu celkových antokyánov ............. 46 

4.2.2 Hodnotenie objemu extrakčného činidla podľa obsahu celkových polyfenolov ............ 49 

4.2.3 Hodnotenie objemu extrakčného činidla podľa celkovej antioxidačnej aktivity ............ 52 

4.3 Stabilita antokyánových farbív pri zakoncentrovaní extraktu na vákuovej odparke ......... 53 

4.4 Porovnanie obsahu celkových antokyánových farbív, celkových fenolických látok a 

antioxidačnej aktivity v extraktoch ................................................................................... 58 

4.5 HPLC charakteristika vybraného extraktu a koncentrátu................................................... 61 

5 ZÁVER .................................................................................................................................. 65 

6 ZOZNAM LITERATÚRY .................................................................................................... 67 

7 ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV ...................................................... 77 

 

  



8 

 

1 ÚVOD 

V súčasnej dobe sa v potravinárskom priemysle podstatne zvýšilo používanie prírodných 

farbív na základe požiadaviek zákazníkov, ktorí žiadajú farbivá z prírodných (rastlinných) 

zdrojov. Prírodné farbíva sú zo zdravotného hľadiska lepšie v porovnaní so syntetickými 

farbivami, ktoré môžu vytvárať nepriaznivý vplyv na zdravie ľudí, najmä detí. V dôsledku 

toho sa potravinársky priemysel snaží nahradiť syntetické farbivá za prírodné farbivá, získané 

z rastlín.  

Antokyány, skupina fenolických zlúčenín, sú dobre známe prírodné alternatívy 

syntetických farbív s potenciálnou aplikáciou pri farbení potravinárskych výrobkov. Okrem 

farbiacich vlastností sú antokyány tiež bioaktívne zložky, ktoré sú prospešné pre ľudské 

zdravie. Bobuľovité ovocie patrí medzi uznávané rastlinné zdroje antokyánov. Týmto 

zdrojom je predovšetkým arónia (Aronia melanocarpa), trvalý krík, ktorý pochádza 

zo Severnej Ameriky. Plne dozreté plody arónie obsahujú rôzne fenolické zlúčeniny a okrem 

toho sú jedným z najbohatších rastlinných zdrojov antokyánov. 

Antokyány a proantokyány hrajú dôležitú úlohu v ľudskej výžive. Rastúci záujem ich 

využitia je spôsobený hlavne ich antioxidačným potenciálom a súvislosťou medzi ich 

spotrebou a prevenciou rakoviny, chorôb srdca, cukrovky a iných degeneratívnych ochorení. 

Týmto má arónia vrcholné postavenie v skupine bobuľovitých plodov a stáva sa sľubnou 

priemyselnou surovinou. Okrem čerstvých bobúľ sa plody arónie nachádzajú na trhu aj ako 

spracované výrobky v podobe džemov, džúsov, želé, extraktov ale i vo forme doplnkov 

stravy. 

Pre produkty farmaceutického, kozmetického a potravinárskeho priemyslu, ktoré 

v súčasnosti spracovávajú aróniu, je kvalita výťažkov ako zložiek výrobkov rozhodujúca 

a zvýšenie množstva biologicky aktívnych látok v extraktoch náročná úloha. Extrakcia je prvý 

a dôležitý krok izolácie bioaktívnych zložiek rastlinného materiálu. Využívajú sa rôzne 

extrakčné techniky. Ale hlavným cieľom zvolenej metódy je dosiahnutie úplnej extrakcie 

látok, ktoré sú predmetom záujmu a zabránenie ich chemickej modifikácie.  
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2   TEORETICKÁ ČASŤ 

2.1 Arónia  

Arónia čiernoplodá (Aronia melanocarpa), iným menom Jarabina čierna, patrí do dôležitej 

skupiny rastlín, pretože má veľký potenciál ako okrasná rastlina a tiež ako ovocná plodina 

s mnohými nutričnými vlastnosťami. Arónia je listnatý krík, ktorý vytvára v prírode výrazné 

kroviny kvôli ich celoročnej účasti v podobe bielych jarných kvetín, čierneho alebo červeného 

ovocia v lete a na jeseň oranžovej alebo červenej farbe lístia. Ide tiež o veľmi adaptabilnú 

rastlinu, ktorá toleruje celý rad náročných podmienok prostredia a nevyžaduje veľkú 

starostlivosť [1]. Druhy arónie pochádzajú z východnej časti Severnej Ameriky. Už domorodí 

Američania využívali plody arónie vo forme čaju pod názvom “nîki mînûn“ pre liečbu 

prechladnutia. Na severovýchode Ameriky boli bobule arónie tiež využívané na prípravu 

výživnej a trvanlivej potraviny Pemikan, čo je zmes sušeného mäsa, sušeného ovocia, tuku 

a ďalších prísad. Popularita tejto rastliny vzrástla v 19. storočí pri predstavení v Rusku ako 

zdroj plodov v domácich záhradách. Vo veľkom merítku sa komerčné pestovanie arónie 

v Sovietskom zväze začalo na konci 40. rokov 20. storočia a dosahovalo výmeru 17 800 ha 

v roku 1984 na Sibíri. V roku 1986 bol vo Švédsku zahájený projekt komerčnej kultivácie 

arónie s cieľom získať efektívny zdroj pigmentov. Arónia je tiež veľmi populárna v Poľsku, 

Českej republike, na Slovensku a na Ukrajine [2]. Arónia je rastlina, ktorá profituje 

zo zvýšeného záujmu o fytonutrienty, zlúčeniny rastlín, ktoré majú priaznivé účinky 

na ľudské zdravie. Záujem o zdravé stravovanie viedol k celosvetovému rastu popularity 

aróniových bobúľ a výrobkov z nich. To zase viedlo k vysadeniu arónií ako alternatívnej 

plodiny na stredozápade [3].  

2.1.1 Taxonomické zaradenie  

Taxonomické zaradenie arónie [4]:  

Ríša:     rastliny (Plantae) 

Podríša:    cievnaté rastliny (Tracheobionta) 

Nadoddelenie:  semenné rastliny (Spermatophyta) 

Oddelenie:   krytosemenné rastliny (Magnoliophyta) 

Trieda:    vyššie rastliny (Rosopsida) 

Rad:     ružotvaré (Rosales) 

Čeľaď:    ružovité (Rosaceae)   

Rod:     Aronia 

Druh:     Aronia melanocarpa 
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Rastlina arónie bola v priebehu niekoľkých rokov umiestnená v mnohých rodoch, vrátane 

Mespilus, Pyrus, Adenorachis, Sorbus a Photinia. Rehder (1949) a Hardin (1973) sa rozhodli 

použiť pre túto rastlinu rod Aronia. V roku 1991 Robertson a kolektív umiestnili rastlinu 

arónie do rodu Photinia a označili červenú aróniu ako Photinia pyrifolia (A. arbutifolia), 

čiernu aróniu ako Photinia melanocarpa (A. melanocarpa) a purpurovú aróniu ako Photinia 

floribunda (A. prunifolia). Databáza rastlín USDA prijala Photinia ako rod pre rastlinu arónie, 

ale USDA GRIN stále umožňuje používať rod Aronia. Podobne ako aj v šiestom vydaní 

Michaela Dirr's, Manual of Woody Landscape Plants, je rod Arónia stále využívaný. Až kým 

sa nevykonajú ďalšie presvedčivé genetické štúdie, bude neistota v určovaní správneho rodu 

rastliny arónie. Ďalším bodom nomenklatúrnej neistoty je Aronia prunifolia, u ktorej sa 

rozhoduje, či ide o samostatný druh alebo hybrid z A. melanocarpa a A. arbutifolia. Väčšina 

štúdií však naznačuje, že Aronia prunifolia je výsledkom medzidruhovej hybridizácie medzi 

červenou a čiernou aróniou [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Botanická charakteristika 

Arónia je listnatý krík, ktorý dosahuje výšky od 2 do 3 m a jeho vrchná časť môže mať 

v priemere šírku 2 až 2,5 m, takže krík má väčšinou zaoblený tvar. Krík má niekoľko 

červených drevených stoniek, ktoré vyrastajú z rizómy a môžu tvoriť kolónie veľmi hustých 

krovín. Jeho listy sú stopkaté, jednoduché a podlhovasté s veľkosťou 3 až 8 cm a dĺžkou 1,5 

až 3 cm. Horný povrch listov je lesklý a tmavozelenej farby – na rozdiel od spodných plôch 

listov, ktoré sú svetlejšie. Červená arónia obsahuje na rozdiel od čiernej arónie na listoch, 

stonkách a kvetenstve ochlpenie. Ďalšie rozdiely medzi druhmi sú uvedené v Tabuľke 1. 

Kvetenstvo rastliny tvoria bielo-ružové kvety, ktoré rastú v zhlukoch s veľkosťou v priemere 

10 cm. Tieto klastre môžu byť veľmi početné a obsahujú 10 až 30 kvetov. Kvety pozostávajú 

z 5 okvetných lístkov a 5 kališných lístkov. Rastlina kvitne v polovici mája. Plody arónie sú 

Obrázok 1: Aronia melanocarpa [6] 



11 

 

okrúhle, lesklé bobule s priemernou veľkosťou 1 až 1,5 cm, visiace na stonkách v klastroch 

s počtom 30 plodov na 1 klaster. Každý plod obsahuje priemerne od 1–5 semien. Plody 

dozrievajú v auguste a majú fialovo-červenú farbu. Krátko po dozretí sa plody scvrkávajú 

a opadávajú [5, 7, 8]. 

Tabuľka 1: Porovnanie charakteristiky  červenej arónie (A. arbutifolia) a čiernej arónie 

(A. melanocarpa) [5] 

Červená arónia Čierna arónia 

farba plodu červená farba plodu čierna 

veľkosť plodu relatívne malá (≤ 0,8 cm) veľkosť plodu relatívne veľká (≥ 0,8 cm) 

plody dozrievajú v septembri – októbri  plody dozrievajú v júli – auguste  

plody pretrvávajú do zimy plody sa scvrkávajú a opadávajú 

listy, stonky a kvetenstvo chlpaté listy, stonky a kvetenstvo hladké 

rastliny sa nachádzajú predovšetkým na vlhkých 

miestach 

rastliny sa nachádzajú na vlhkých  a suchých 

miestach 

 

Obrázok 2: Kvetenstvo arónie [4] 

2.1.3 Odrody 

V dnešnej dobe sa pestujú komerčne vyšľachtené odrody, ktoré sa líšia od divokých druhov 

arónie. Výber a šľachtenie sa sústreďujú na okrasné a potravinové atribúty arónie. Použitie 

plodov arónie ako zdroja potravinárskych farbív podnietilo mnoho výskumov. Plody môžu 

byť zozbierané v rôznom čase dozrievania a počas tejto doby sa kvalita bobúľ mení. Jeppsson 

a Johansson poznamenávajú, že hmotnosť bobule dosiahne svoj vrchol na začiatku obdobia 

zberu, hladina antokyánov dosiahne maximum o niekoľko týždňov neskôr a hnedé 

zlúčeniny (ktoré spôsobujú odfarbenie plodov) sú najnižšie týždeň pred vrcholom antokyánov 

[9]. Na základe zhodnotenia vplyvu produkčných a šľachtiteľských postupov na kvalitu 
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ovocia pre použitie ako potravinárskeho farbiva vypracoval Jeppsson usmernenia pre 

šľachtiteľské účely: 1. zvýšenie produkcie antokyánov, 2. zníženie obsahu hnedých zlúčenín 

vzhľadom k antokyánom, 3. zvýšiť stabilitu pigmentov v ovocí, 4. zníženie obsahu tanínov 

v ovocí [10]. V dôsledku selekčných prác, najmä v rámci druhu A. melanocarpa a hybridného 

A. prunifolia sa získalo množstvo odrôd, šľachtených na požadovanú tmavú farbu plodov, 

výživové hodnoty a okrasné hodnoty. V súčasnosti sa medzi najväčšie hospodársky významné 

odrody zaraďujú odrody Nero, Rubina (hybrid z ruských a fínskych komponentov), Viking, 

Hakkija, Aron, Kurkumäcki, Hugin, Fertödi. Ďalšie známe odrody sú uvedené v Tabuľke 2 

[11]. Odrody Viking, Nero a McKenzie sú druhy vzniknuté krížením Sorbus aucuparia 

a Aronia melanocarpa. Medzi kultivovanými odrodami arónie je veľmi malá genetická 

rozmanitosť. V skutočnosti sú odrody Viking, Galicjanka a Nero takmer identické pri 

porovnaní ich genetických markerov [12]. 

Tabuľka 2: Odrody arónie [11, 12] 

Názov odrody Pôvod 

Autumn Magic USA 

McKenzie USA 

Morton USA 

Nero Česká republika 

Viking Fínsko 

Albigowa Poľsko 

Aron Dánsko 

Dabrowice Poľsko 

Egerta Poľsko 

Fertödi Maďarsko 

Hugin Švédsko 

Kurkumäcki Fínsko 

Kutno Poľsko 

Rubina Rusko, Fínsko 

Galicjanka Poľsko 

Hakkija Fínsko 

2.1.4 Pestovanie 

Arónia sa vyskytuje v širokom rozmedzí podnebia a v rôznych druhoch prostredia, čo 

naznačuje, že rastlina toleruje rozmanité podmienky. Pre dosiahnutie najlepšej produkcie tejto 

rastliny ako ovocnej plodiny je potrebné veľa slnka. Spoľahlivo rastie vo všetkých typoch 

pôd, len rast rastlín a kvalita plodov je slabá. Pre vysokú produkciu plodov sú vhodnejšie 



13 

 

mierne kyslé a vlhké pôdy s dostatkom humusu. Vyššie množstvá hnojív podporujú rast 

rastlín a pri použití miernejších množstiev hnojív sa dosahujú vyššie úrovne organických 

kyselín. Rastlinu je možné množiť zo semien. Propagácie odrôd arónie sú priame, a môžu byť 

pripravené z odrezkov mäkkého dreva v období konca mája a začiatku júna [10, 13]. 

2.1.5 Vplyv na ľudský organizmus 

Po mnoho rokov sa ovocie arónie a prípravky z tohto ovocia považovali skôr za zložky 

potravín než za rastlinu konkrétnych liečivých vlastností. Zistilo sa, že prírodné polyfenoly, 

vrátane antokyánov z rôznych druhov bobúľ, vykazujú niekoľko vlastností podporujúcich 

zdravie, ako napríklad antimutagénne vlastnosti, znižovanie krvných lipidov a znižovanie 

rizika kardiovaskulárnych ochorení. Medzi ďalšie liečivé a terapeutické účinky patria 

hypoglykemický, hepatoprotektívny, antioxidačný a protizápalový účinok. Arónia napomáha 

pri liečbe kŕčových žíl a hemoroidov a zmierňuje symptómy procesu starnutia [2, 14]. 

Antioxidačné účinky 

Stanovenie antioxidačnej aktivity je jedným zo spôsobov, ako definovať ochrannú schopnosť 

proti voľným radikálom. Je charakterizovaná ako schopnosť zlúčeniny (alebo zmesi zlúčenín) 

inhibovať oxidačnú reakciu rôznych biomolekúl [15]. V posledných rokoch boli účinky 

Aronia melanocarpa zdôraznené s ohľadom na obzvlášť veľké množstvo antioxidantov. 

Aróniové antioxidanty predstavujú hlavne vitamín C a polyfenoly (antokyány, fenolové 

kyseliny, flavanoly, flavonoly a taníny) [16]. Štúdie in vitro ukazujú na zvýšenie 

antioxidačnej ochrany a zníženie hladín reaktívnych foriem kyslíka po inkubácii 

s bioaktívnymi zlúčeninami arónie. Účinky bioaktívnych zlúčenín arónie in vivo sú 

obmedzené. Antokyány z arónie by mohli znížiť lipidovú peroxidáciu, ako sa ukázalo 

na zvieracom modeli. Mechanizmy in vivo antioxidačnej aktivity zahŕňajú potlačenie tvorby 

reaktívnych foriem kyslíka a reaktívnych foriem dusíka, inhibíciu prooxidantov a obnovu 

antioxidačných enzýmov [17, 18]. 

Čerstvé plody arónie majú najvyššiu antioxidačnú aktivitu medzi drobnými plodmi. 

Antioxidačná aktivita plodov klesá v poradí arónia ˃ baza čierna ˃ čučoriedka ˃ ostružina ˃ 

jahoda. Taktiež šťava z arónie vykazuje najvyššiu antioxidačnú aktivitu spomedzi nápojov 

bohatých na polyfenolické zlúčeniny, dokonca štyrikrát vyššie ako brusnicový džús, 

čučoriedková šťava a červené víno [19, 20]. Oszmiańsky a Wojdylo stanovili antioxidačnú 

aktivitu plodov Aronia melanocarpa a produktov z týchto plodov, a to výliskov a spracovanej 

šťavy. Výsledky ukázali, že výlisky majú omnoho vyššiu antioxidačnú aktivitu ako plody 

alebo šťavy. Tieto výsledky sú v súlade s najvyššou nameranou hodnotou obsahov 

polyfenolov vo výliskoch. Koncentrácia fenolových kyselín (chlorogénová a neochlorogénová 

kyselina) v šťave  bola vyššia ako v prípade výliskov [21].  

Tolić a kolektív uvádzajú vo svojich štúdiách najvyššiu antioxidačnú aktivitu v sušených 

bobuliach arónie, s flavonoidmi ako prevládajúcimi zlúčeninami. Po sušených bobuliach 

nasledovali ovocný čaj (sušené a mleté výlisky), práškové vzorky z dužiny, ovocia, výliskov 

a kapsuly (extrakt z arónie), ktoré mali približne dvakrát nižšie hodnoty antioxidačnej aktivity 

a šťavy dokonca sedemkrát nižšie hodnoty antioxidačnej aktivity v porovnaní so sušenými 

bobuľami [22]. 
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Kardioprotektívne účinky 

Kardiovaskulárne ochorenia sú charakterizované zvýšeným krvným tlakom, vysokou 

hladinou triglyceridov v sére a nízkou hladinou HDL cholesterolu v plazme. Ovocné produkty 

arónie majú priaznivé účinky na niekoľko zmienených rizikových faktorov pre 

kardiovaskulárne choroby. Plody arónie sú prospešné a majú mnoho mechanizmov účinku:  

vplyv na metabolizmus lipidov, peroxidáciu, zápalové procesy, koaguláciu a oxidáciu. 

Priaznivé účinky A. melanocarpa na koncentráciu lipidov v krvi pozorovali u hyper-

cholesterolemických pacientov užívajúcich aróniové antokyaníny vo forme šťavy alebo 

suchých výťažkov. Ukázalo sa, že pravidelné užívanie šťavy, bez pridanej farmakologickej 

liečby, výrazne znížilo hodnoty triglyceridov,  LDL cholesterolu v krvi a zvýšilo koncentrácie 

HDL cholesterolu u pacientov s miernou hypercholesterolémiou [23]. 

Extrakty z arónie majú tiež pozoruhodný antihypertenzívny účinok. U pacientov 

s metabolickým syndrómom viedla dvojmesačná antokyanínová liečba k zníženiu hodnôt 

arteriálneho tlaku. K výraznému zníženiu systolického a diastolického krvného tlaku tiež 

prišlo počas šesťtýždňovej kombinovanej liečby s použitím statínov a aróniových extraktov 

v porovnaní s liečbou založenou iba na statínoch [24]. 

Antikarcinogénne a antimutagénne účinky 

Existuje mnoho štúdií naznačujúcich, že konzumácia vysokého množstva ovocia bohatého 

na antioxidanty znižuje riziko určitých druhov rakoviny. Preto by niektoré antioxidanty mohli 

byť dobrou prevenciou výskytu rakoviny. Výsledky experimentov in vitro preukázali, že 

arónia mala pozitívne účinky a môže byť používaná ako výživový doplnok v niektorých 

prípadoch rakoviny. Navyše bolo identifikovaných niekoľko mechanizmov chemo-

preventívneho účinku polyfenolového extraktu arónie (prevencia oxidácie, redukcia 

oxidačného stresu, indukcia detoxikačných enzýmov, regulácia imunitného systému, 

protizápalová aktivita a zmeny v bunkovej signalizácii), ktorých je mnohonásobne viac 

v porovnaní s inými bobuľovitými plodmi. Ďalšie štúdie preukázali účinné brzdenie rastu 

nádorových bunkových linií prsníka, krčka maternice a hrubého čreva pri konzumácií Aronia 

melanocarpa [25]. Antokyány majú inhibičný vplyv na viacstupňovú karcinogenézu znížením 

oxidačného stresu a tiež inhibíciou enzýmov dôležitých pre aktiváciu, intracelulárne 

spracovania a transformácie viacerých mutagénov a karcinogénov. Gasiorowski  a kolektív 

uvádzajú vo svojej práci, že antokyánový extrakt izolovaný z plodov Aronia melanocarpa 

inhiboval mutagénnu aktivitu benzopyrénu a 2-aminofluorénu v Amesovom teste. Tiež 

obmedzujú tvorbu a uvoľňovanie superoxidových radikálov ľudskými granulocytmi. 

Antimutagénny vplyv antokyánov je vyvíjaný hlavne účinkom zachytávania voľných 

radikálov, ako aj inhibíciou enzýmov aktivujúcich promutagény [26]. 

Gastroprotektívne účinky 

Pri dlhodobej konzumácii aróniového džúsu a iných aróniových produktov boli zistené 

pozitívne účinky na metabolické parametre vrátane glukózového a lipidového profilu. Plody 

arónie účinne zlepšujú metabolizmus glukózy, takže sa zdajú byť dobrou voľbou pri liečbe 

cukrovky. Taktiež sú bohatým zdrojom antokyánov, ktoré môžu prispieť k prevencii obezity, 

čo je spojené so znížením absorpcie cukrov a lipidov v zažívacom systéme. Polyfenolické 
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zlúčeniny arónie majú priaznivé účinky pri znižovaní hladiny glukózy v krvi v dôsledku 

inhibície α-glukozidázy, a tým zabraňujú vzniku cukrovky. Tiež antokyánové zlúčeniny               

(napríklad kyanidín-3-rutinozid) inhibujú črevné α-glukozidázy, spomaľujú vstrebávanie 

cukrov a sú užitočné pri prevencii a kontrole diabetes mellitus [26, 27].    

2.1.6 Využitie arónie  

Vzhľadom k vysokému obsahu zdraviu prospešných látok sa arónia v súčasnej dobe využíva 

ako funkčná potravina a spracováva sa do rôznych foriem. Plody arónie majú adstringentné 

vlastnosti a kyslú chuť, ktoré ich robia vhodnými na spracovanie a nie na priamu konzumáciu. 

Plody môžu byť konzervované v celosti, šťava môže byť použitá v ovocných nápojoch a želé 

a extrakty môžu byť použité ako prírodné farbivá v potravinárskom priemysle. Šťava, ako 

jeden z produktov arónie, sa zvyčajne mieša s inými šťavami, a to so šťavou z jabĺk, čiernych 

ríbezlí, brusníc a hrozna, kvôli jej trpkej a zvieravej chuti, ktorá nemá u konzumentov príliš 

dobré ohlasy. Potvrdilo sa, že vystavenie šťavy teplote 60 °C počas ôsmich hodín viedlo 

k zníženiu hladiny antokyánov o 30 % a antioxidačných vlastností o viac ako 50 %. Aby sa 

zabránilo stratám  antokyánov a polyfenolických zlúčenín pri spracovaní plodov arónie, mali 

by sa použiť rýchle konzervačné a sušiace metódy. Na stabilizáciu farby a antokyánových 

zlúčenín sa do štiav pri výrobe pridáva koreň šišiaka bajkalského (Scutellaria baicalensis), 

ktorý je bohatý na obsah flavonov. Plody arónie majú i vysoký obsah pektínu, čo je využívané 

na výrobu zmiešaných džemov spolu s iným ovocím, ktoré má nižší obsah pektínu. Samotné 

bobule alebo produkty z arónie môžu byť pridávané do džemov za účelom zlepšenia chuti, 

farby a antioxidačných vlastností. Plody arónie sa môžu využívať i k výrobe likérov, 

alkoholických nápojov, energetických nápojov, kompótov a čajov [2, 7, 28] .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 3: Produkty arónie v potravinárskom priemysle [29, 30] 

2.1.7 Chemické zloženie 

Aronia melanocarpa je známa svojím vysokým obsahom biologicky aktívnych látok. Ich 

obsah v plodoch závisí na sérií faktorov, medzi ktoré patrí typ odrody, hnojenie,  

spôsob pestovania, lokalita pestovania, dozrievanie, klimatické podmienky, doba zberu 

a skladovanie. Najdôležitejšou zložkou arónie sú polyfenolické zlúčeniny: proantokyanidíny, 
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antokyány, flavonoidy a fenolové kyseliny. Proantokyanidíny prítomné v plodoch sú zložené 

z epikatechínových častíc, ktoré sú zodpovedné za adstringentnú chuť arónie. Ďalšou 

dôležitou a silne zastúpenou zložkou plodov sú antokyány, ktoré majú silné antioxidačné 

vlastnosti. Antokyány, prítomné v povrchových častiach plodov, sú zodpovedné za farbu 

arónie. Okrem polyfenolov obsahujú aróniové plody aj iné bioaktívne zložky vrátane 

vitamínov, karotenoidov, tanínov, pektínov, organických kyselín, bielkovín, sacharidov 

a minerálnych látok, ale vyskytujú sa v menších množstvách ako polyfenolické zlúčeniny. 

Najdôležitejšie z nich sú vitamíny (C a E), karotenoidy a minerály (jód, draslík, vápnik 

a horčík). Bobule arónie obsahujú tiež vlákninu. Olej z aróniových semienok je bohatý 

na fosfolipidy, steroly a tokoferolové frakcie [9, 31, 32].   

Vitamíny a minerálne látky 

Arónia sa vyznačuje vysokou biologickou hodnotou aj vďaka obsahu vitamínov. Plody arónie 

obsahujú vitamíny skupiny B (B1, B2, B6, niacín a kyselinu pantoténovú), vitamín C (13 až 

270 mg/kg), vitamín E (152,3 mg/100 g) a betakarotén (7,7–16,7 mg/kg). V čerstvej šťave 

boli stanovené obsahy vitamínov: vitamín C (200 mg/l), vitamín B1 (500 µg/l), vitamín B2 

(600 µg/l), niacín (3400 µg/l), kyselina pantoténová (2200 µg/l). V plodoch a šťavách arónie 

sú prítomné prvky: sodík, draslík, vápnik, horčík, železo, zinok a jód. Celkový obsah 

minerálnych látok v čerstvých bobuliach arónie bol stanovený na 440–580 mg/100 g. Podľa 

spôsobu spracovania sa v čerstvej šťave obsah minerálov pohybuje v rozmedzí 300 až 

640 mg/100 ml. Aróniová šťava vykazuje vysoký obsah zinku a draslíka [33, 34]. 

Sacharidy 

Obsah redukujúcich cukrov v čerstvých plodoch arónie je v rozmedzí 16–18 hm.%. Podľa 

ďalších štúdií bol stanovený obsah glukózy a fruktózy na 13–17,6 g/100 g čerstvých plodov 

a sacharóza v čerstvých plodoch nebola detekovaná. Obsah glukózy a fruktózy bol v čerstvo 

vylisovanej šťave v rozmedzí: glukóza (30–60 g/l), fruktóza (28–58 g/l). Z menej častých 

sacharidov, resp. cukorných alkoholov, je v arónii obsiahnutý sorbitol. Priemerné množstvo 

sorbitolu bolo stanovené enzymatickou metódou na 80 g/l v čerstvo vylisovanej šťave a 56 g/l 

v pasterizovanej šťave [34]. 

Lipidy a bielkoviny 

Lipidy sa v plodoch arónie nachádzajú len v minimálnych množstvách. Najviac lipidov je 

obsiahnutých v semenách arónie. Celkový obsah tuku v bobuliach bol stanovený 

na 0,14 g/100 g čerstvých plodov. Semená obsahujú 19,3 g/kg glyceridového oleja,  

pričom najviac zastúpenou  mastnou kyselinou je kyselina linolová. Z celkových fosfolipidov 

sa v semenách arónie nachádzajú najmä fosfatidylcholín, fosfatidylinositol a fosfatidyl-

etanolamín s množstvom 2,8 g/kg. Celkové množstvo sterolov bolo stanovené na 1,2 g/kg 

sušiny. 

Množstvo proteínov v plodoch arónie bolo stanovené na 0,7 g/100 g čerstvých plodov. 

Hlavným zástupcom aminokyselín v čerstvo vylisovaných šťavách je aminokyselina 

asparagín [34, 35, 36]. 
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Organické kyseliny  

V porovnaní s iným bobuľovitým ovocím má arónia nízky obsah celkových organických 

kyselín, a to len 1–1,5 hm.%. Z týchto celkových kyselín sú najviac zastúpené kyselina 

citrónová a kyselina jablčná a v menších množstvách sa v nej nachádzajú aj kyselina 

jantárová, kyselina isocitrónová a kyselina šikimová. V čerstvo vylisovanej šťave, z rôznych 

odrôd arónie, bolo zistené celkové množstvo organických kyselín v rozmedzí 5–19 g/l, 

pričom hlavnou zložkou je kyselina jablčná [34].   

Aromaticky aktívne látky 

Amygdalín, cyanogénny glykozid izolovaný z plodov, je zodpovedný za horkú mandľovú 

vôňu čerstvého ovocia. Arónia obsahuje amygdalín: 20,1 mg/100 g čerstvých plodov, 

5,7 mg/100 g šťavy a 52,3 mg/100 g výliskov. Ďalšími hlavnými aromaticky aktívnymi 

látkami v arónii sú benzaldehyd, benzylalkohol, fenylmetanol, fenylacetaldehyd, salicyl-

aldehyd, acetofenón, 2-metoxyfenol, 2-fenyletanol a metylbenzoát [34, 37].  

 

2.2 Fenolické látky 

Najrozmanitejšou a najvýznamnejšou skupinou látok bežne sa vyskytujúcich v rastlinách  

sú fenolické látky. Sú to sekundárne metabolity rastlín, ktoré sú syntetizované fenyl-

propanoidnou metabolickou dráhou z aminokyselín fenylalanínu a tyrozínu. Fenolické 

zlúčeniny sú látky, ktoré všeobecne obsahujú jeden alebo viac aromatických kruhov 

substituovaných jednou alebo niekoľkými hydroxylovými skupinami alebo ich funkčnými 

derivátmi (glykozidy, estery). V rastlinách bolo identifikovaných niekoľko tisíc štruktúrne 

veľmi rôznorodých fenolových zlúčenín. Fenoly zahŕňajú jednoduché fenoly, fenolové 

kyseliny, kumaríny, flavonoidy, stilbény, taníny, lignany a ligníny. Tieto zlúčeniny patria 

medzi najčastejšie sa vyskytujúce sekundárne metabolity v rastlinnej ríši, hlavne ako 

fytoalexíny, atraktanty, antioxidanty, ochranné látky proti UV žiareniu [38, 39].   

2.2.1 Fenolické látky v arónii 

Obsah celkových polyfenolov aj jednotlivých fenolických zlúčenín rôznych druhov plodov 

závisí od mnohých faktorov ako sú: genetické atribúty (odroda, genotyp), podmienky 

pestovania (umiestnenie, kultivačné techniky, fáza dozrievania), spracovanie a skladovanie. 

Optimálna teplota skladovania je 3 °C, aj keď po šiestich mesiacoch skladovania pri tejto 

teplote sa obsah znižuje o 30 %. Vysoké rozdiely v celkovom obsahu polyfenolov v rôznych 

vegetačných obdobiach môžu byť spôsobené tiež rôznymi teplotami vzduchu, intenzitou 

slnečného žiarenia a dažďových zrážok. Vyššie teploty spôsobili, že obsah celkových 

polyfenolov koreloval s obsahom antokyanínov. Pri dosiahnutí maximálneho výnosu 

polyfenolov sa musí brať do úvahy aj odroda. Odrody ako Viking a Nero a dokonca aj divé 

odrody majú vyššie množstvo celkových polyfenolov ako odroda Galicjanka. Odroda Hugist 

predstavuje najlepší zdroj polyfenolov (23,4 mg GAE/g čestvých plodov). Naopak, v odrode 

Aron bola detekovaná najnižšia hodnota celkových polyfenolov (15,86 mg GAE/g FW). 
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V ďalších štúdiách bol stanovený celkový obsah polyfenolov v rozmedzí: 3440 až 

3760 mg/100 g sušiny pre odrodu Nero, 4010–4210 mg/100 g sušiny pre odrodu Viking. 

Taktiež extrakčný proces je dôležitý pre optimálne obsahy polyfenolov a ich zloženia. 

Rôzne rozpúšťadlá (typ, koncentrácia), veľkosť častíc rastlinného materiálu, pomery tuhých 

častíc k rozpúšťadlu, pH a doba extrakcie môžu mať vplyv [25, 34, 40].  

Fenolické kyseliny 

Fenolické kyseliny sú aromatické sekundárne rastlinné metabolity, ktoré majú vo svojej 

štruktúre jednu karboxylovú funkčnú skupinu. Avšak pri opise rastlinných metabolitov ide 

o odlišnú skupinu organických kyselín. Fenolické kyseliny ako také môžu byť rozdelené 

na deriváty kyseliny škoricovej a deriváty kyseliny benzoovej, a teda obsahujú dve spoločné 

štruktúry: C6-C3 hydroxyškoricovú štruktúru a C6-C1 hydroxybezoovú štruktúru. Hoci 

základná štruktúra zostáva rovnaká, pozície a čísla hydroxylových skupín na aromatickom 

jadre sú rôzne. Najbežnejšími kyselinami odvodenými od škoricovej kyseliny sú kyselina     

p-kumarová, kyselina ferulová, kyselina kávová a medzi najčastejšie kyseliny odvodené 

od kyseliny bezoovej sú kyselina gallová, salicylová a ellagová. Látky odvodené od kyseliny 

benzoovej bývajú väčšinou glykosylované a vyskytujú sa ako konjugáty s kyselinou vínnou 

alebo kyselinou chinovou. Konjugáty kyseliny chinovej sa zvyčajne označujú ako 

chlorogénne kyseliny [41]. Arónia je spomedzi bobuľovitých plodov najlepším zdrojom 

fenolických kyselín. V čerstvých plodoch je obsah fenolických kyselín 96 mg/100 g. Medzi 

ďalšie fenolické kyseliny nachádzajúce sa v arónii patria: kyselina neochlorogénová, 

chlorogénová, kávová a jej deriváty a v nízkom množstve kyselina ellagová. Jakobek 

a kolektív stanovili obsah kyseliny kávovej na 38 mg/kg a obsah kyseliny ellagovej 

na 4 mg/kg. Najväčšie zastúpenie v arónii ma kyselina chlorogénová (790,9 mg/kg čerstvých 

plodov) a neochlorogénová (633,2 mg/kg čerstvých plodov) [42, 43]. 

 

Flavonoidy 

Flavonoidy sú veľmi rozsiahlou skupinou rastlinných fenolov obsahujúcich vo svojej 

štruktúre 15 uhlíkov vo forme dvoch aromatických kruhov spojených trojuhlíkovým 

reťazcom. Jedná sa o usporiadanie C6-C3-C6. U väčšiny flavonoidov je trojuhlíkatý reťazec 

súčasťou heterocyklického (pyranového) kruhu. Flavonoidy sú teda odvodené od 

heterocyklickej kyslíkatej zlúčeniny 2H-chromenu, substituovaného fenylovou skupinou, 

ktorý sa nazýva flavan (Obrázok 4). Flavanový skelet je zložený z dvoch benzénových jadier 

(A a B) a kruhu odvodeného od 2H-pyranu (C).  
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Obrázok 4: Základná štruktúra flavonoidov [39] 

Vo flavanovom skelete môžu byť všetky tri kruhy substituované hydroxyskupinami alebo 

metoxyskupinami a jednotlivé deriváty sa líšia iba stupňom substitúcie a oxidácie.  

Flavonoidy sa vyskytujú buď ako voľné látky alebo vo forme glykozidov. Podľa stupňa 

oxidácie trojuhlíkového reťazca C3 rozoznávame sedem základných štruktúr flavonoidov: 

antokyanidíny, flavonoly, flavony, flavanony, flavanonoly, katechíny, leukoantokyanidíny 

[39, 41]. 

Flavonoly 

Flavonoly sú dôležitými prírodnými žltými farbivami. V potravinách vyskytujúce sa 

flavonoly majú v polohe C3, C7, C5 a C4´ hydroxyskupinu a vzájomne sa líšia substitúciou 

v polohe C3´ a C5´. Medzi univerzálne flavanoly patria kemferol, myricetín a kvercetín. Sú to 

zlúčeniny vyskytujúce sa hlavne ako glykozidy a ako kopigmenty sprevádzajúce  antokyány. 

Obsah flavonolov v plodoch arónie je nízky v porovnaní s obsahom antokyánov a fenolových 

kyselín. Predstavujú iba 1,3 % z celkových fenolových zlúčenín nachádzajúcich sa v arónii. 

V arónii sú flavanoly zmesou kvercetínových glykozidov s celkovým množstvom 

71 mg/100 g čerstvým plodov. Z kvercetínových glykozidov boli identifikované tri zlúčeniny, 

a to kvercetín-3-rutinozid, kvercetín-3-galaktozid a kvercetín-3-glukozid [21, 34, 39]. 

Tabuľka 3: Koncentrácia flavonolov v rôznych produktoch arónie v mg/100 g suchej váhy [21] 

Flavonoly Šťava Výlisky Plody 

kvercetín-3-rutinozid 27,53 13,55 15,10 

    kvercetín-3-galaktozid 49,76 47,44 36,98 

kvercetín-3-glukozid 31,24 26,50 21,64 
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Prokyanidíny 

Prokyanidíny, reťazce zložené z flavan-3-olových podjednotiek, predstavujú významnú 

skupinu polyfenolov v arónii. Skladajú sa prevažne z (-)-epikatechínových jednotiek. 

Jednotky sú pripojené hlavne C4-C6 a C4-C8 väzbami (väzby typu B). Voľný epikatechín je 

tiež prítomný v plodoch arónie, hoci jeho koncentrácia je v porovnaní s polymérnymi 

prokyanidínmi výrazne nižšia. Stupeň polymerizácie  prokyanidínov v plodoch sa pohybuje 

od 2 do 23 jednotiek. Podobne oligomérne proantokyanidíny boli identifikované u divokých 

a kultivovaných plodov A. melanocarpa. Vyšší obsah sa zistil u plodov divoko rastúcej 

arónie. V arónii je prítomných približne 64 rôznych izomérov, ako sú proantokyanidínové 

diméry pozostavajúce z katechínu alebo epikatechínu, v závislosti od štruktúrnej stereochémie 

a konfigurácie. Obsahy prokyanidínov v rôznych častiach plodu sú približne: 70 % v dužine, 

25 % v šupke a 5 % v semenách [24]. Výskum Esther Mayer-Miebachovej zistil, že počas 

výroby komerčnej šťavy nedochádza k významným zmenám týkajúcich sa obsahu 

prokyanidínov. Koncentrácia celkových prokyanidínov bola stanovená v surovej šťave, 

v dužine a sterilizovanej šťave. Obsah prokyanidínov v sterilizovanej šťave a v surovej šťave 

bol podobný, ale výrazne nižší ako v zahriatej dužine (asi 20 %). Obsah prokyanidínov 

vo výliskoch je výrazne vyšší ako u čerstvých plodov (asi 45 %) [44]. 

Zastúpenie prokyanidínov v plodoch arónie je: monoméry (0,78 %), diméry (1,88 %), 

triméry (1,55 %), tetra až hexaméry (6,07 %), hepta až dekaméry (7,96 %), dekaméry až viac 

jednotiek monomérov (81,72 %). Celkový obsah prokyanidínov v plodoch bol stanovený 

na hodnotu 5182 mg/100 g sušiny, v šťave na hodnotu 1579 mg/100 g sušiny a vo výliskoch 

na hodnotu 8192 mg/100 g sušiny [34].   

 

2.3 Antokyánové farbivá  

Názov antokyány je odvodený z gréckych slov anthos = kvetina a kianos = modrý. 

Antokyány, tiež nazývané antokyaníny, sú najrozšírenejšou a početne veľmi rozsiahlou 

skupinou rastlinných farbív patriacich do skupiny flavonoidov. Sú to najdôležitejšie pigmenty 

cievnatých rastlín, ktoré sa ľahko začleňujú do vodných médií, čo ich robí zaujímavými pre 

použitie ako prírodných vo vode rozpustných farbív. Vo väčšine rastlín sa z antokyánových 

farbív nachádza hlavne kyanidín-3-glukozid. V literatúre bolo doposiaľ popísaných viac ako 

500 rôznych antokyánov a v poslednom desaťročí bolo publikovaných mnoho štúdií 

o nových štruktúrach antokyánov. Tento záujem môže byť spôsobený vplyvom antokyánov 

na senzorické charakteristiky potravinových produktov a ich potenciálnym použitím ako 

zdraviu prospešných zlúčenín. Tieto pigmenty sú zodpovedné za oranžové, červené, ružové 

modré a fialové farby v kvetoch a plodoch niektorých rastlín. Farebné antokyánové pigmenty 

sa tradične používajú ako potravinárske farbivo. Farba a stabilita týchto pigmentov je 

ovplyvnená pH, svetlom, teplotou a štruktúrou [41, 45, 46].   
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2.3.1 Štruktúra antokyánových farbív 

Antokyány sú založené na C15 uhlíkovom skelete, ktorý obsahuje vo svojej štruktúre 

molekulu chroménu s naviazaným aromatickým kruhom v polohe 2 (štruktúra C6-C3-C6) 

a jednou alebo viacerými molekulami cukru. Cukry sú viazané v rôznych hydroxylovaných 

polohách základnej štruktúry. Antokyány sú teda glykozidy rôznych aglykónov 

(antokyanidínov), odvodené od jednej základnej štruktúry, ktorou je flavyliový  

(2-fenylbenzopyryliový) katión. Jednotlivé antokyány sa líšia polohou a počtom metoxy-

skupín a hydroxyskupín viazaných na aglykón. Taktiež sa líšia počtom a povahou 

naviazaných cukorných jednotiek a rozsahom acylácie pripojených cukrov. Základná 

štruktúra C6-C3-C6 antokyánov je zdrojom mnohých farieb, vytvorených chemickou 

kombináciou glykozidov, acylovými skupinami a interakciou s inými zlúčeninami. Avšak 

substitúcia hydroxyskupín a metoxyskupín tiež ovplyvňuje farbu antokyanínov. Zvýšený 

počet hydroxylových skupín má tendenciu zvýrazniť farbu na modrý odtieň. Harborne 

a Gryer uvádzajú existenciu 17 antokyanidínov. Tieto antokyanidíny sa od seba odlišujú 

v počte a polohe hydroxy- a metoxy- skupín. Všetky antokyanidíny sú v polohe C4´ 

substituované hydroxylovou skupinou a vzájomne sa líšia substitúciou v polohách C3, C6, 

C5, C7, C3´ a C5´. V polohách C5, C7, C3´ a C5´ môžu byť metoxyskupiny. Avšak význam 

v potravinách má iba šesť antokyanidínov s hydroxylovou skupinou v polohe C3. Patrí sem 

kyanidín, delfinidín, pelargonidín, peonidín, malvidín a pelunidín. Distribúcia týchto 

antokyanidínov v ovocí a zelenine je 50 %, 12 %, 12 %, 12 %, 7 % a 7 % [39, 47, 48]. 

 

Obrázok 5: Štruktúra antokyanidínu [39] 

Antokyanidíny môžu byť substituované v rôznych polohách jednou alebo viacerými 

cukornými jednotkami. Sacharidy bývajú viazané v polohe C3 a C5, čím vznikajú hlavne        

3-glykozidy a 3,5-glykozidy. Medzi sacharidové substituenty patria: glukóza, ramnóza, 

xylóza, galaktóza a arabinóza. Z disacharidových substituentov sú to hlavne rutinóza, 

sambubióza a latyróza. Navyše sacharidové substituenty môžu byť esterifikované alifatickými 

a aromatickými organickými kyselinami. Najbežnejšími kyselinami sú kávová, kumarová, 

ferulová, hydroxybenzoová, sinapová, octová a jantárová. Tieto kyseliny sú zvyčajne viazané 

na hydroxyskupinu glukózy (poloha C6) a ramnózy (poloha C4) [47, 48]. 
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2.3.2 Antokyánové farbivá v arónii 

Plody Aronia melanocarpa sú jedným z najbohatších rastlinných zdrojov antokyánových 

farbív. Predstavujú približne 25–41 % z celkových polyfenolových látok, a preto sú 

zaraďované do druhej najväčšej skupiny fenolových zlúčenín v arónii. V porovnaní s inými 

druhmi ovocia, ako čučoriedky, ostružiny, jahody má arónia najvyššie hodnoty antokyánov.  

Antokyány sú hlavne zmesou štyroch glykozidov: kyanidín-3-galaktozid, kyanidín-3-

glukozid, kyanidín-3-arabinozid a kyanidín-3-xylozid. Ako hlavný antokyanín sa v rôznych 

druhov arónie (Aronia melanocarpa, Aronia prunifolia a Aronia arbutifolia) uvádza 

kyanidín-3-galaktozid. V aróniových extraktoch sú hlavnými zložkami kyanidín-3-galaktozid 

a kyanidín-3-arabinozid, zatiaľ čo kyanidín-3-glukozid a kyanidín-3-xylozid sú prítomné len 

v polovičných množstvách. Obsah kyanidínových glykozidov v čerstvých šťavách je podobný 

ako v extraktoch [25, 50].  

Plody arónie obsahujú 460 mg antokyánov/100 g čerstvých plodov, hlavne  

kyanidín-3-galaktozid a kyanidín-3-arabinonozid, o ktorých sa uvádza, že predstavujú 64 % 

a 29 % z celkového množstva antokyánov v plodoch [33]. Obsahy jednotlivých antokyánov 

v plodoch arónie sú uvedené v Tabuľke 4. 

Tabuľka 4: Jednotlivé obsahy antokyánov v arónii [43] 

Antokyány Čerstvé plody [mg/100 g] 

kyanidín-3-galaktozid 105,5-293,9 

kyanidín-3-glukozid 6,03-11,3 

kyanidín-3-arabinozid 85,4-153,2 

kyanidín-3-xylozid 4,4-14,8 

 

Celkový obsah antokyánov v čerstvo vylisovaných šťavách arónie v rôznych odrodách 

v priebehu dvoch rokov sledoval Jakobek a kolektív. V prvom roku bol celkový obsah 

antokyánov 880–1400 mg/l a v druhom roku 1290–1970 mg/l, čo naznačuje, že celkový obsah 

antokyánov je ovplyvnený dobou zberu, fázou dozrievania, spôsobom pestovania 

a podmienkami kultivácie [43]. 

 

 

 

Obrázok 6: Štruktúra antokyánov v arónii [31] 

kyanidín-3-galaktozid R1= gal R2 = OH R3 = OH 

kyanidín-3-glukozid R1= glu R2 = OH R3 = OH 

kyanidín-3-xylozid R1= xyl R2 = OH R3 = OH 

kyanidín-3-arabinozid R1= ara R2 = OH R3 = OH 

pelargonidín-3-arabinozid R1= ara R2 = H R3 = OH 

pelargonidín-3-galaktozid R1= gal R2 = H R3 = OH 
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2.3.3 Vlastnosti antokyánových farbív 

Vlastnosti a stabilita antokyánových farbív závisia od typu antokyánových pigmentov, svetla, 

teploty, pH, prítomnosti kovových iónov, enzýmov, kyslíka a antioxidantov. Stabilita 

antokyanidínov je tiež ovplyvnená B kruhom v antokyanidínovej štruktúre a prítomnosťou 

hydroxy a metoxy skupín [46]. 

Vplyv pH 

Štruktúra antokyánových farbív a následne aj ich kvalita, intenzita a stabilita farby výrazne 

závisia od hodnoty pH. V kyslých podmienkach (pH = 1 až 3) sa antokyány nachádzajú 

vo forme ich flavyliového katiónu s jasne červenou farbou. Po zvýšení pH sa antokyány 

premenia na bezfarebné hemiacetálové formy v dôsledku nukleofilnej interakcie s vodou. 

V ďalšom kroku môže dôjsť k štiepeniu kruhu, čo spôsobí tvorbu žltkastých chalkónov. 

Po zvýšení pH môžu byť flavyliové katióny deprotonované, čím sa získajú neutrálne 

chinoidalové bázy s purpurovými odtieňmi a aniónové chinoidalové bázy s modrými 

odtieňmi. Pri nízkom pH roztoku (pH < 3) majú kyanidíny červenú farbu, fialovú pri pH = 7 

až 8 a pri pH ˃ 11 modrú farbu [51]. 

Obrázok 7: Štruktúry antokyánových farbív v závislosti na pH [51] 

 

Vplyv teploty 

Stabilita antokyánov a rýchlosť ich degradácie v prirodzených a modelových systémoch je 

ovplyvnená teplotou a závisí tiež na štruktúre látok, prítomnosti kyslíka a pH prostredia. 

Roztoky antokyánov sú pri vyšších teplotách menej stabilné. Mori a kolektív vo svojej štúdii 

uvádzajú, že tepelné opracovanie pri maximálnej teplote 35 °C znížilo celkový obsah 

antokyánových farbív v hrozne na menej ako polovicu množstva celkových antokyánov 
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v hrozne spracovanom pri 25 °C [52]. Pri teplote nad 40 °C sa farba antokyánov mení 

z červenej na oranžovú, aj keď pH roztoku je nízke. Avšak, tepelné spracovanie extraktov 

bohatých na antokyány nemusí spôsobiť degradáciu antokyánových pigmentov. Je to 

spôsobené ochranným efektom rôznych zložiek systému a kondenzáciou monomérov. 

V týchto reakciách vznikajú stabilnejšie oligomérne pigmenty. Množstvo oligomérnych 

pigmentov sa zvyšuje s teplotou a skladovacou dobou. Taktiež mierne tepelné spracovanie 

extraktu do 50 °C deaktivuje enzymatické reakcie. Preto mierne tepelné spracovania surovín 

v potravinárskom priemysle môže zabrániť oxidácii antokyánov polyfenolaxidázami  [49, 53]. 

Kopigmentačný efekt 

Kopigmentácia je fenomén, v ktorom pigmenty a iné bezfarebné organické zlúčeniny alebo 

kovové ióny vytvárajú molekulárne alebo komplexné kopigmentačné zlúčeniny, ktoré zvyšujú 

intenzitu farby. Niektoré výskumy naznačujú, že kopigmentácia antokyánov s inými 

zlúčeninami je hlavným mechanizmom stabilizácie farby v rastlinách. Kopigmenty sú 

systémy bohaté na π elektróny, ktoré sú schopné spájať sa s flavyliovými iónmi. Toto 

spojenie poskytuje ochranu pred nukleofilným atakom vody na flavyliový ión a tiež pred 

ďalšími zlúčeninami, ako sú peroxidy a oxid siričitý. Kopigmenty sú vo všeobecnosti 

bezfarebné zlúčeniny, ale keď sa zmiešajú s antokyánovými roztokmi, uskutoční sa reakcia, 

ktorá má za následok vytvorenie hyperchrómového účinku a bathochromného posunu 

v absorpčnom spektre. Kopigmentačnými zlúčeninami môžu byť flavonoidy, alkaloidy, 

aminokyseliny, organické kyseliny, nukleotidy, polysacharidy, kovové ióny alebo iné 

antokyány. Interakcia antokyánov a kopigmentačných zlúčenín sa môže uskutočniť rôznymi 

spôsobmi v závislosti od interagujúcich zlúčenín. Pokiaľ je kopigmentom iný antokyán, 

vytvorí sa vlastná asociácia alebo intramolekulárna kopigmentácia. Ak ide o interakciu 

s kovovým iónom, potom dochádza k tvorbe komplexov. Celková výsledná kopigmentácia je 

založená na dvoch javoch. Prvým javom je tvorba π-π komplexu, ktorý spôsobuje zmeny 

v spektrálnych vlastnostiach molekúl flavyliového iónu. Druhým javom je stabilizácia 

flavyliového iónu π komplexom, čo zapríčiňuje zmenu rovnováhy tak, že sa zvýši intenzita 

červenej farby [53, 54].  

2.3.4 Využitie antokyánových farbív v potravinárskom priemysle 

Použitie prírodných farbív a prísad v potravinách a nápojoch je dôležité pre zvýšenie 

prijateľnosti týchto výrobkov pre spotrebiteľov. Antokyány sú prírodné farebné pigmenty 

extrahované z rastlín s atraktívnym odtieňom. Tieto pigmenty sú prirodzené farbivá s nízkou 

alebo žiadnou toxicitou. Prírodné farbivá sú bezpečné na konzumáciu aj vo vyšších dávkach 

v porovnaní so syntetickými farbivami [55]. Syntetické potravinárske farbivá vyvolávajú 

obavy verejnosti. Tie sa hlavne týkajú bezpečnosti a nepriaznivého vplyvu na ľudské zdravie, 

najmä neurologické funkcie a behaviorálne účinky. V klinickej štúdii zahŕňajúcej celkovo 153 

trojročných a 144 osem- až deväťročných detí sa ukázalo, že umelé farbivá, ktoré obsahovali 

zmes E 110, E 122, E 102, E 124, E 104 v kombinácii s benzoátom sodným (E 211) v strave, 

viedli k významnému zvýšeniu hyperaktivity u normálnych detí. Toto zistenie vyvolalo veľký 

záujem o prírodné potravinárske farbivá, ako sú antokyány, ako sľubnej alternatívy 

k syntetickým potravinárskym farbivám. Antokyány ako prírodné farbivá majú vlastnosti 
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s pridanou hodnotou. Medzi tieto vlastnosti patria antioxidačné účinky a mnoho zdravotných 

výhod, ako je antimikrobiálny účinok a prevencia chronických ochorení [56]. 

Použitie farbív na báze antokyánov sa v potravinárskom priemysle stáva čoraz 

obľúbenejším. Nevýhodou je, že intenzívnu farbu majú antokyány v prostredí o pH < 3,5. 

Z tohto dôvodu sú vhodné len pre kyslé potraviny. Najčastejšie sa tieto farbivá uplatňujú pri 

farbení ovocných džúsov a štiav, jogurtov a cukroviniek. Používajú sa vo forme koncentrátov 

štiav z rôznych plodov. Najčastejšie sa na farbenie potravín používajú antokyánové farbivá 

izolované z hrozien révy vínnej, z plodov bazy čiernej, arónie, čučoriedok, ríbezlí. V menšej 

miere sa využívajú červená kapusta, reďkovky, kvety ibišku, pomaranče a sladké zemiaky 

[49]. 

 Legislatíva týkajúca sa používania farbív na báze antokyánov sa v jednotlivých krajinách 

značne líši. V USA len 4 z 26 farbív schválených na použitie v potravinách je odvodených od 

antokyánov. V Európskej Únii sú všetky farbivá odvodené od antokyánu uznané ako prírodné 

farbivá pod klasifikáciou E 163. Mnohé krajiny obmedzujú schválenie používania týchto 

farbív na definované potravinárske výrobky a nedovoľujú ich použitie v takých komoditách, 

ako je mlieko a ovocné šťavy. Európska Únia, Austrália, Kanada, Japonsko, Nový  

Zéland, Južná Afrika a USA obmedzujú používanie antokyánových farbív na definované 

potravinárske výrobky, pričom tieto výrobky sa v jednotlivých krajinách líšia [57]. 

2.3.5 Extrakcia a identifikácia antokyánových farbív 

Antokyány ako flavonoidy vo všeobecnosti majú aromatické kruhy obsahujúce polárne 

skupiny (hydroxyl, karboxyl, metoxyl) a glykozylové zvyšky, ktoré celkovo vytvárajú polárnu 

molekulu. Tieto farbivá sú teda rozpustnejšie v polárnych rozpúšťadlách, ako je voda, než 

v nepolárnych rozpúšťadlách. Pri bežných metódach extrakcie pigmentov sa využívajú 

roztoky zriedenej kyseliny chlorovodíkovej v metanole. Metanol obsahujúci 0,001% kyselinu 

chlorovodíkovú sa uvádza ako najefektívnejšia voľba rozpúšťadla pri extrakcií antokyánov. 

Nakoľko je metanol toxická látka a kyselina chlorovodíková žieravá látka, v potravinárskom 

priemysle sa uprednostňuje používanie iných extrakčných rozpúšťadiel, a to etanolu a vody 

s 80 % a 27 % účinnosťou ako metanol. Subkritická vodná extrakcia je jednou z metód, ktoré 

boli testované na extrakcie antokyánov z rastlín. Táto extrakčná technika využíva okyslenú 

vodu (0,01% kyselinu chlorovodíkovú), ktorá je vystavená vysokým teplotám 110–160 °C pri 

konštantnom tlaku 40 barov. Ďalšia technika vhodná pre extrakciu antokyánov je 

superkritická fluidná extrakcia. V potravinárskych aplikáciách sa väčšinou v tejto technike 

využíva superkritické rozpúšťadlo CO2 (teplota ˃ 31 °C, tlak ˃ 7149 kPa). Antokyány sa 

extrahujú z rastlín vo forme zmesi. Z tohto dôvodu je na špecifický účel potrebná separácia 

alebo izolácia špecifického typu antokyánu. Separácia a identifikácia antokyánov sa môže 

uskutočniť rôznymi chromatografickými metódami. Patria sem tenkovrstvová chromatografia, 

vysokoúčinná kvapalinová chromatografia a vysokorýchlostná protiprúdová chromatografia 

[46, 47, 58].  
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2.4 Metódy odparovania a zahusťovania extraktov 

Lyofilizácia je proces, pri ktorom sa voda z produktu odstráni po zmrazení a umiestnení  

do vákua, čo umožňuje zmenu zmrazenej vody priamo z pevnej látky na plynnú látku  

bez prechodu kvapalnou fázou. Lyofilizácia sa uskutočňuje za teplotných a tlakových 

podmienok  pod trojným bodom, aby sa umožnila sublimácia ľadu. Celý proces sa 

uskutočňuje pri nízkej teplote a tlaku, a preto je vhodný na sušenie termolabilných zlúčenín. 

Jednotlivé kroky lyofilizácie sú: príprava vzorky a jej následné zmrazenie, primárne sušenie 

a sekundárne sušenie do požadovaného obsahu vlhkosti. V niektorých prípadoch sa používajú 

kryoprotektanty. Tie majú za úlohu chrániť a stabilizovať citlivé zložky pri mrazení. Medzi 

hlavné nevýhody lyofilizácie patrí vysoká vstupná energia a tiež dlhá doba prípravy [59]. 

Lyofilizácia bola vyvinutá na uchovávanie bioaktívnych molekúl (DNA, enzýmov 

a proteínov), farmaceutických výrobkov (antibiotiká) a iných jemných materiálov. Taktiež sa 

pomocou tejto metódy vyrába široká škála potravín (hlavne ovocie) a liečiv [60]. 

Ďalšou variantou v prípade odparovania a zahusťovania extraktov je použitie rotačnej 

vákuovej odparky. Tieto odparky sú zariadenia, ktoré urýchľujú odparovanie rozpúšťadiel, 

respektíve znižujú bod varu vplyvom zníženého tlaku. Výhodou teda je využitie tohto procesu 

pri zahusťovaní extraktov obsahujúcich termolabilné látky.   Zároveň pri tomto procese banka 

rotuje, čím dochádza k zväčšeniu plochy prestupu a zvýšeniu efektivity procesu. Prístroj sa 

skladá z odparky s chladičom (chladič s prípojkou na vývevu) a sady skla (odnímateľná 

destilačná banka, odnímateľná kondenzačná banka). Ďalej je potrebný vhodný zdroj vákua 

a zdroj chladiaceho média. Jednotlivé odparky sa líšia svojím vybavením, napríklad 

možnosťou regulovať teplotu vodného kúpeľa, regulovať teplotu a tlak pár a regulovať teplotu 

chladiaceho média [61].  

 

Obrázok 8:Lyofilizátor [60] 
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2.5 Použité analytické metódy 

2.5.1 Spektrofotometrické metódy 

UV/VIS spektrofotometria je fyzikálno-chemická metóda, ktorá sa zaraďuje medzi 

molekulovú absorpčnú spektrometriu. Využíva sa ku kvantitatívnej i kvalitatívnej analýze 

anorganických a organických látok. Výhodou tejto techniky je jednoduchosť, rýchlosť, 

dostatočná citlivosť merania a nízka finančná nákladnosť. UV/VIS spektrofotometria pracuje 

na princípe merania energie pohltenej látkou pri priechode žiarenia. Meraním sú získané 

spektrá (absorpčné spektrá), ktoré sú graficky vyjadrené ako závislosť absorbancie na vlnovej 

dĺžke. Absorpciou elektromagnetického žiarenia molekulou dôjde k zmene elektrónového 

stavu danej látky. Ďalšou variantou spektier sú závislosť transmitancie alebo extinkčného 

koeficientu na vlnovej dĺžke. V praxi sa najviac využíva meranie absorbancie, pričom 

závislosť absorbancie na koncentrácii a hrúbke kyvety je popísaná matematicko-fyzikálnou 

rovnicou (Rovnica 1) vychádzajúcou z Lambert-Beerovho zákona [62].  

 A=ε · c · l (1) 

A  absorbancia 

ε  molárny absorpčný koeficient [l·mol-1·cm-1] 

c  látková koncentrácia [mol·l-1] 

l  dĺžka kyvety [cm] 

Existuje veľa rôznych typov UV/VIS spektrofotometrov, ktoré sa od seba líšia použitými 

súčasťami. Každý spektrofotometer obsahuje zdroj žiarenia, monochromátor, absorbujúce 

prostredie (kyveta so vzorkou), detektor žiarenia a výstupné alebo riadiace zariadenie 

(počítač) [62].    

Stanovenie celkových antokyánových farbív pH-diferenciálnou metódou 

Zo spektrofotometrických stanovení sa využíva pH-diferenciálna metóda, ako cenovo 

dostupnejšia technika pre rýchlu a jednoduchú rutinnú analýzu antokyánových farbív. 

Využíva sa na stanovenie obsahu celkových monomérnych antokyánov. Metóda je založená 

na štrukturálnej zmene antokyánov medzi pH 1 a pH 4,5. Monomérne antokyány podliehajú 

reverzibilnej štruktúrnej transformácii v dôsledku zmeny pH (farebná oxóniová forma pri 

pH 1,0 a bezfarebná hemiketalová forma pri pH 4,5). Rozdiel absorbancií pri λmax (510 až 

520 nm) pigmentu je úmerný koncentrácii monomérneho pigmentu. Následne sa robí ešte 

meranie pri vlnovej dĺžke 700 nm, z dôvodu korekcie chyby v meraní spôsobenej vplyvom 

zákalu. Degradované antokyány v polymérnej forme neprechádzajú zmenou farby v dôsledku 

zmeny hodnoty pH (absorbujú ako pri pH 4,5 tak aj pri pH 1,0). Z tohto dôvodu sa polymérne 

antokyánové pigmenty nemerajú touto metódou [63].    

Stanovenie celkových fenolických látok metódou podľa Folin-Ciocalteua  

Jednou z najpoužívanejších a tiež jednou z najjednoduchších metód na stanovenie celkových 

fenolických látok je spektrofotometrická metóda s použitím činidla Folin-Ciocalteua,  

ktorú navrhol Folin a Denis (1912) a neskôr modifikovali Folin a Ciocalteu (1927).  
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  Princíp metódy je založený na oxidácii fenolických zlúčenín v alkalickom prostredí žltým 

fosfo-molybdénanovým-fosfowolfrámovým komplexom za vzniku modrého komplexu. 

Intenzita vzniknutého modrého komplexu sa meria spektrofotometricky pri vlnovej dĺžke 

750 nm. Aj keď sa táto metóda rutinne používa v rôznych laboratóriách, špecifické detaily sa 

značne líšia [64].    

2.5.2 Elektrónová paramagnetická rezonancia 

EPR (Electron paramagnetic resonance) patrí do skupiny paramagnetických rezonančných 

metód. Metóda deteguje nepárne elektróny a poskytuje podrobné informácie o štruktúre 

a interakcii paramagnetických zlúčenín a reakčnej kinetiky. EPR merania slúžia k štúdiu 

interakcií magnetických dipólov s aplikovaným magnetickým poľom a elektromagnetickým 

žiarením s vhodnou vlnovou dĺžkou. Elektrónový magnetický dipól pochádza z jedného alebo 

viacerých nepárnych elektrónov. Iba molekuly obsahujúce jeden alebo viac nepárnych 

elektrónov majú nenulový spinový moment potrebný k interakcii s elektromagnetickým 

poľom [65].    

Zloženie EPR spektrometra: zdroj mikrovlnného žiarenia (klystrón), elektromagnet 

s premenlivou indukciou poľa a zosilňovača, ktorý zaznamenáva zmenu mikrovlnného 

žiarenia (MW) v závislosti na meniacej sa indukcii poľa. Zdrojom MW žiarenia býva 

väčšinou klystrón. Oscilačné pole je generované v nastaviteľnej dutine pomocou vlnovodov. 

Vlnovod siaha až do rezonančnej dutiny, ktorá sa nachádza medzi pólmi magnetu a umožňuje 

prechod MW žiarenia. Vzorky sú umiestnené v rezonančnej dutine, najčastejšie v kremennej 

kapiláre alebo kyvete. Záznam absorpcie mikrovlnného žiarenia je realizovaný pomocou 

polovodičových diód. Výstupom analýz sú EPR spektrá, kde rezonančné čiary a poloha 

spektra sú kvalitatívnym ukazovateľom štruktúry radikálu v systéme [66].     

Stanovenie antioxidačnej aktivity 

EPR spektroskopia sa považuje za jednu z najefektívnejších metód stanovenia a porovnávania 

antioxidačnej aktivity. Táto metóda bola použitá na určenie antioxidačnej aktivity katechínov 

a ich epimérov, na sledovanie antioxidačných vlastností vybraných čajových zložiek, vína, 

koňakov, piva a ovocia. Tieto experimenty sú založené na eliminácií stabilných voľných 

radikálov pri interakcií s látkami s antioxidačnými vlastnosťami [67]. Najčastejšie 

využívané stabilné radikály v ERP experimentoch sú 1,1-difenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) 

a 2,2-azino-bis(3-etylbenzothizolin-6-sulfonovej kyseliny) (ABTS). Stabilný voľný radikál 

DPPH sa využíva ako štandardná látka v kvantitatívnej EPR spektroskopii [68]. 
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Obrázok 9: Štruktúra stabilného voľného radikálu DPPH a jeho charakteristické EPR spektrum 

v etanole [68] 

Roztoky radikálu DPPH sú značne fotosenzitívne. Podliehajú rozkladu, respektíve protón-

výmenným reakciám, pri ktorých sa z pôvodne paramagnetickej zlúčeniny opätovne tvorí 

diamagnetický pikrylhydrazín. DPPH je dostatočne stabilný voľný radikál, čo umožňuje jeho 

použitie pri sledovaní reakčných mechanizmov reaktívnych radikálových zlúčenín [68]. 

2.5.3 Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia  

Moderné separačné techniky musia vynikať schopnosťou rozdeliť komplikované zmesi látok 

s vysokou efektivitou a v krátkom čase. Technika HPLC a jej novšia verzia označovaná ako 

UHPLC (Ultra-High-Performance Liquid Chromatography) sa radia medzi najpoužívanejšie 

separačné techniky a medzi účinné metódy schopné poskytovať vynikajúce delenie látok 

v krátkom čase. HPLC sa vyvinula z plynovej chromatografie prelom 60.–70. rokov minulého 

storočia. K väčšiemu rozvoju HPLC došlo až potom, čo sa podarilo zvládnuť čerpanie 

mobilných fáz pod vysokým tlakom pomocou spoľahlivých vysokotlakových čerpadiel, 

nakoľko táto metóda dosahuje vysokú účinnosť procesu s využitím vysokého tlaku (jednotky 

až desiatky MPa). Možno analyzovať širokú oblasť látok od iónov, polárnych a nepolárnych 

látok, málo prchavých, tepelne nestabilných i vysokomolekulárnych látok [69, 70]. Za 

základný princíp kvapalinovej chromatografie možno považovať separáciu analytov 

na základe ich distribúcie medzi stacionárnou a mobilnou fázou a rôznu afinitu zložiek vzorky 

k stacionárnej a mobilnej fáze. Postupovaním vzorky kolónou sa vytvárajú rovnovážne stavy 

na základe rôznych interakcií (elektrostatické, vodíkové väzby, hydrofóbne) medzi vzorkou 

a mobilnou fázou, vzorkou a stacionárnou fázou a rovnako medzi stacionárnou a mobilnou 

fázou [71]. Účinná separácia v HPLC závisí od vlastností analyzovaných látok a ich interakcií 

s mobilnými a stacionárnymi fázami, na parametroch kolóny, typu a vlastností stacionárnej 

fázy, od zloženia a prietoku mobilnej fázy, dávkovacieho zariadenia, typu detektoru 

a spojovacích ciest a pracovnej teploty. Inštrumentálny vývoj HPLC stále pokračuje a smeruje 

hlavne k miniaturizácii kolón i zlepšeniu celkového zariadenia. Miniaturizácia prináša veľa 

výhod, medzi ktoré patria zníženie spotreby vzorky, zníženie spotreby a odpadu rozpúšťadiel, 

vyššia hmotnostná citlivosť a kompatibilita s hmotnostnou detekciou [70].  

Základnou charakteristickou veličinou pre každú delenú látku je retečný čas tR alebo 

retenčný objem VR. Retenčný čas je charakterizovaný ako doba, ktorá uplynie od nástreku 

vzorky do dosiahnutia maxima elučnej krivky a retenčný objem je objem mobilnej fázy, ktorá 

pretečie kolónou za túto dobu.  
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Medzi týmito dvoma veličinami existuje vzťah:  

 𝑉𝑅 = 𝐹𝑚 · 𝑡𝑅 (2) 

kde Fm je objemový prietok mobilnej fázy [ml·min-1]. 

Mŕtvy retenčný čas t0 (objem V0) je retenčný čas (objem) zložky, ktorá nie je na kolóne 

zadržovaná a pohybuje sa rovnakou rýchlosťou ako mobilná fáza. Retenčný faktor k je mierou 

retencie delených látok a môže byť vyjadrený ako pomer retenčného objemu k mŕtvemu 

objemu: 

 𝑘 =
𝑉𝑅 − 𝑉0

𝑉0
=

𝑡𝑅 − 𝑡0

𝑡0
 (3) 

 

Z tohto vzťahu vyplýva, že všetky delené látky strávia v mobilnej fázy rovnaký čas. Líšia 

sa iba dobou, ktorú strávia vo fázy stacionárnej. Táto doba sa nazýva redukovaný retenčný čas 

a je vyjadrená ako retenčný čas znížený o mŕtvy retenčný čas [72]:  

 𝑡𝑅
ʹ = 𝑡𝑅 − 𝑡0 (4) 

Podľa typu fáz sa HPLC delí na systém s normálnymi fázami (NP-HPLC) a systém 

s reverznými fázami (RP-HPLC). Systém s normálnymi fázami využíva polárne stacionárne 

fázy a mobilné fázy s nižšou polaritou až nepolárne. Najčastejšie stacionárne fázy sú čistý 

silikagel, alumina alebo polárne fázy (materiály s polárnymi funkčnými skupinami napr. 

diolovou, nitro, kyano, krátke alifatické aminoskupiny) naviazané na nosiči. Mobilná fáza je 

tvorená menej polárnym rozpúšťadlom alebo zmesou rozpúšťadiel s rôznou polaritou. Výber 

rozpúšťadiel podľa polarity umožňuje tzv. eluotropická rada rozpúšťadiel. Princíp NP-HPLC 

spočíva v rozdielnej interakcii látky s povrchom stacionárnej fázy v dôsledku rozdielnych 

polárnych síl pôsobiacich medzi povrchom stacionárnej fázy a delenou látkou a taktiež 

polárnych síl medzi mobilnou a stacionárnou fázou [73]. Na nepolárnej stacionárnej fázy je 

správanie sa analytov opačné od správania sa v systéme NP-HPLC. V tomto systéme sa 

používajú ako stacionárne fázy nepolárne chemicky viazané fázy, ktoré vznikajú chemickou 

modifikáciou silikagelu (poprípade iného sorbentu alebo kovových oxidov). Medzi 

najčastejšie používané nepolárne fázy patria oktadecylsilikagel, propylaminová, diolová, 

propylkyanová, fenylová, pentafluorofenylová, propylnitrofenylová fáza. Ako mobilná fáza sa 

používa zmes polárných rozpúšťadiel, a to voda-acetonitril, voda-metanol, teda ide o zmesi 

vodnej zložky s polárnymi organickými rozpúšťadlami, ktoré sú miešateľné s vodou 

(alkoholy, acetonitril, tetrahydrofuran) [73].  

 

Inštrumentácia v HPLC 

Kvapalinový chromatograf sa skladá z týchto častí: zásobníky mobilnej fázy, odplyňovač 

mobilnej fázy, vysokotlakové čerpadlo, dávkovač vzoriek, chromatografická kolóna, 

termostat, detektor, (zberač frakcií u preparatívnej chromatografie), počítač a software [72]. 
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Obrázok 10: Zjednodušená schéma HPLC [74] 

Transport mobilnej fázy 

Transportom mobilnej fázy sa rozumie dianie mobilnej fázy od zásobníka až po dávkovače. 

Mobilné fázy sa musia najskôr odplyniť v odplyňovači mobilných fáz, následne podľa typu 

elúcie (gradientová) a počtu mobilných fáz zmiešať v zmiešavacej komore a následne 

vysokotlakovými čerpadlami dopraviť do dávkovača. Zásobníky mobilnej fázy musia byť 

čisté inertné fľaše alebo laboratórne banky, ktoré majú zvyčajne objem 1 až 2 litre [72, 75]. 

Čerpadlá v HPLC musia byť vysokotlakové, tlak na výstupe čerpadla sa musí pohybovať 

v širokom rozmedzí 1 až 100 MPa. Prietok mobilnej fázy musí byť konštantný, bezpulzný, 

reprodukovateľný, presný a správny. Čerpadlá sa vyrábajú z materiálov odolných voči korózii 

a agresivite mobilných fáz, a to z nerezovej oceli a titánu. Pre bežné analytické kolóny sa 

najčastejšie používajú dvojpiestové (reciprokačné) čerpadlá [72, 75]. 

Elúcia jednotlivých zložiek zmesí je ovplyvnená aj povahou mobilnej fázy. Elúcia môže 

byť izokratická a gradientová. Izokratická je taká, pri ktorej sú látky eluované použitím 

mobilnej fázy s konštantným zložením. U gradientovej je zloženie mobilnej fázy počas elúcie 

programovo menené. Veľa separácií využíva izokratickú elúciu, ale ak ide o komplexnejšie 

analýzy, vyžaduje sa gradientová elúcia [72, 75]. 

Dávkovanie vzorky  

Kolóny plnené malými časticami stacionárnej fázy pracujú pri vyšších tlakoch, a preto sú 

potrebné techniky pre pridávanie vzorky do systému pod tlakom. Dávkovacie zariadenia sa 

musia vyrovnať s vysokými tlakmi na kolóne. Najpoužívanejšie dávkovacie zariadenia sú 

dávkovacie vysokotlakové ventily a dobre vybavené chromatografické zariadenia majú 

k dispozícii autosamplery so zásobníkom vzoriek. Vysokotlakové dávkovacie ventily dávkujú 

vzorky buď pri zaradení dávkovacej slučky (objem slučky), alebo konštantný objem 

vnútorného priestoru ventilu. Dávkovaný objem je daný veľkosťou slučky, a to obvykle 

jednotky až stovky l pri tlaku 60 až 80 MPa. Dávkovací ventil so slučkou (Obrázok 11), 

ktorý má 2 polohy dávkovača. V polohe plnenia slučky je prepojený vstup mobilnej fázy od 

pumpy s výstupom na kolónu. V nástrekovej polohe je prepojený cez dávkovaciu slučku 

(vzorka sa vyplachuje do systému) [72, 76]. 



32 

 

 

Obrázok 11:Dávkovací ventil so slučkou [76] 

 1 – pumpa, 2 – vzorka, 3 – kolóna, 4 – odpad 

Automatické dávkovače, autosamplery, sú prístroje pre automatické dávkovanie vzoriek. 

Sú spojené so zásobníkom vzoriek, v ktorom sú umiestené vialky so vzorkami. Vialky sú  

mikronádobky (často 1,5 ml) uzavreté pryžovým septom alebo perforovanou zátkou 

z polypropylénu. Systém vyberie požadovanú vialku a pomocou injekčnej striekačky natiahne 

vzorku a pomocou slučkového ventilu prevedie nástrek [76]. 

Kolóny 

Kolóny sú trubice, vyrobené z nerezovej ocele, titánovej ocele, avšak môžu byť aj sklenené 

(špeciálne borosilikátové sklo) alebo plastové (PEEK polyetheretherketon), obsahujúce 

stacionárnu fázu. Materiál, z ktorého sú vyrobené kolóny, musí spĺňať určité požiadavky: 

vnútorný povrch kolón by mal byť dokonale hladký, musí odolávať vysokým tlakom a taktiež 

musí odolávať chemickému pôsobeniu mobilnej fázy. Bežné analytické kolóny majú  

vnútorný priemer 1,7 až 4,6 mm, dĺžku 50–300 mm. Kolóny náplňové sú plnené drobnými 

pravidelnými časticami o veľkosti 1,7 až 10 m. Kolóny monolitické majú náplň kompaktnú, 

z jedného kusa polyméru. Ďalšie kritériá pre výber vhodnej kolóny a náplne sú: vysoká 

účinnosť separácie, reprodukovateľnosť, citlivosť kolóny, dlhá životnosť, rýchlosť separácie 

a selektivita [73]. 

 

Obrázok 12: Chromatografická kolóna [72] 1 – plášť kolóny, 2 – frita, 3 – stacionárna fáza,  

4 – ochranný krúžok, 5 – koncová hlavica, 6 – vstup pre kapiláru 
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Detekčné systémy 

Všetky detektory pre HPLC zaznamenávajú rozdiel v signále medzi priechodom čistej 

mobilnej fázy a mobilnej fázy s analytom, odpovedajú na určité fyzikálno-chemické vlastnosti 

analytov, čo môže byť UV absorpcia, fluorescencia, index lomu, hmotnostný pomer. 

Detektory sa delia na  

• Koncentračné 

• Hmotnostné 

• Nedeštrukčné  

• Deštrukčné 

Požiadavky na ideálny detektor: univerzálnosť x selektivita, vysoká citlivosť, rýchla 

odozva, čo najmenší objem cely, široký dynamický lineárny rozsah, nízky drift základnej línie 

a úroveň šumu, jednoduchosť a spoľahlivosť, nedeštruktívnosť.  

Najbežnejšie HPLC detektory sú refraktometrický detektor, spektrofotometrický detektor, 

fluorescenčný detektor, vodivostný detektor, MS, ELSD [77]. 
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3  EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

3.1 Materiál 

3.1.1 Rastlinný materiál  

K chemickým analýzam a k štúdiu extrakcie biologicky aktívnych látok boli použité plody 

Aronia melanocarpa. Bola využitá odroda Nero, ktorá bola zozbieraná v lete v roku 2017. 

Plody boli vypestované na pozemkoch súkromnej firmy v okolí Štramberka. Vzorky boli 

dodané v podobe sušených výliskov (SV) a práškových (mletých) vysušených výliskov (PV). 

3.1.2 Chemikálie 

• Destilovaná voda, Fakulta chemická VUT Brno, ČR 

• Redestilovaná voda, Fakulta chemická VUT Brno, ČR 

• Etanol p.a., Merck s.r.o., ČR 

• Metanol p.a., Merck s.r.o., ČR 

• Uhličitan sodný p.a., Lach Ner, ČR 

• Chlorid draselný p.a.,  Lachema, ČR 

• oncentrovaná kyselina chlorovodíková, ONEX, ČR 

• Octan sodný p.a., Lachema, ČR 

• Folin-Ciocalteuovo činidlo,Sigma-Aldrich, Švajčiarsko 

• yselina gallová, Penta, ČR 

• DPPH (2,2-difenyl-1-pikrylhydrazyl), Sigma-Aldrich, Nemecko 

• Acetonitril Chromasolv, HPLC grade, Sigma aldrich, Nemecko 

• Kyselina mravčia, 98% p.a., Lach-ner s.r.o., ČR 

• Kyanidin-3-glukozid, Polypehnols, Norsko 

• Kyanidin-3-galaktozid, Polypehnols, Norsko 

3.1.3  Pomôcky 

• Automatické pipety BIOHIT 

• Alobal 

• Büchnerov lievik 

• Filtračný papier 

• Injekčné filtre 

• Mikroskúmavky Eppendorf 

• Laboratórne sklo 

• Parafilm 

• Plastová striekačka 

• Plastové kyvety 

• Plochá kyveta EPR Magnettech, Nemecko 

• Skúmavky 

• Špičky 

• Vodná výveva 
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3.1.4 Prístroje  

• Ultracentrifuga Eppendorf 5417R, Nemecko 

• Trepačka Heidolph Unimax 1010, Nemecko 

• Rotačná vakuová odparka, IKA WERKE, Nemecko  

• Vortex Heidolph, REAX top, Nemecko 

• Chladnička s mrazničkou –  Liebherr, Nemecko 

• Spektrofotometer UV/VIS HELIOS DELTA,Thermospectronic, Anglicko 

• Predvážky Scaltec, USA 

• EPR spektroskop Magnettech Miniscope MS300,Magnettech, Nemecko 

• pH meter, inoLab 720 SET, Merci s.r.o., Brno 

• Magnetické miešadlo Color Squid, Nemecko 

• Analytické váhy AND GR-202-EC, Japonsko 

• Ultrazvuková vaňa, Kraintek, SR 

• HPLC Class-LC 10, SHIMADZU, Japonsko   

3.2 Metódy 

3.2.1 Príprava extraktov a koncentrátov z arónie 

3.2.1.1 Príprava extraktov 

Vysušené výlisky a práškové výlisky boli extrahované extrakčným činidlom (EČ) etanol-

voda, vždy v objemovom pomere 1:1. Pre všetky prevedené extrakcie bol zvolený rovnaký 

postup prípravy až na objem extrakčnej zmesi. Pri príprave extraktov bol zvolený objem 

extrakčnej zmesi 100 ml, 80 ml a 60 ml. 

Do Erlenmeyerovej banky bolo navážených 12,5 g výliskov, ktoré boli zaliate presným 

množstvom extrakčného činidla. Hrdlo banky bolo prekryté parafilmom alebo alobalom. 

Banky boli ponechané na trepačke 11 hodín. Následne boli výlisky od extraktu oddelené 

filtráciou cez Büchnerov lievik. Takto pripravené extrakty boli použité na analýzy alebo 

zakoncentrovanie na vákuovej odparke.  

Pre stanovenie času, dostačujúceho pre vyextrahovanie maximálneho množstva 

antokyánových farbív, bolo pripravených sedem Erlenmeyerových baniek s návažkou 12,5 g 

aróniových výliskov. Výlisky boli zaliate extrakčným činidlom o objeme 100 ml. Banky boli 

prekryté parafilmom alebo alobalom a umiestnené na trepačku. Vzorky extraktov boli 

odoberané za použitia plastovej striekačky cez mikrofilter v rôznych časových intervaloch: 

po 2, 4, 6, 8, 10, 11 a 12 hodine a analyzované na obsah celkových antokyánových farbív.  

3.2.1.2 Príprava koncentrátov 

Pripravené extrakty zo sušených výliskov a extrakty z práškových výliskov boli 

zakoncentrované na rotačnej vákuovej odparke do požadovanej konzistencie. Na odparenie 

extračnej zmesi a zahustenie extraktu boli použité rôzne teploty vodného kúpeľa, a to 40 °C 

a 60 °C.  
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3.2.2 Stanovenie celkových antokyanových farbív pH – diferenciálnou metódou 

3.2.2.1 Príprava tlmivých roztokov 

Tlmivý roztok o koncentrácii 0,025 M chloridu draselného a o pH 1,0: Na analytických 

váhach bolo navážených 1,86 g chloridu draselného. Navážka bola kvantitatívne prevedená 

destilovanou vodou do kadičky a následne bola rozpustená v 980 ml destilovanej vody. 

Kadička s roztokom chloridu draselného bola umiestnená na magnetické miešadlo  

a do roztoku bola ponorená kombinovaná elektróda. pH roztoku bolo upravené na hodnotu 1,0 

koncentrovanou kyselinou chlorovodíkovou. Tlmivý roztok bol následne prevedený  

do 1000 ml odmernej banky a doplnený destilovanou vodou po rysku. 

Tlmivý roztok o koncentrácii 0,4 M octanu sodného a o pH 4,5: Na analytických váhach bolo 

navážených 54,43 g octanu sodného. Navážka bola kvantitatívne prevedená destilovanou 

vodou do kadičky a následne bola rozpustená v 980 ml destilovanej vody. Kadička 

s roztokom octanu sodného bola umiestnená na magnetické miešadlo a do roztoku bola 

ponorená kombinovaná elektróda. pH roztoku bolo upravené na hodnotu 4,5 koncentrovanou 

kyselinou chlorovodíkovou. Tlmivý roztok bol následne prevedený do 1000 ml odmernej 

banky a doplnený destilovanou vodou po rysku. 

3.2.2.2 Príprava vzoriek a samotné meranie 

Extrakty a koncentráty z arónie boli pripravované rovnakým postupom, ako je uvedené 

v kapitole 3.2.1. Vzorky aróniových extraktov a aróniových koncentrátov boli v odmerných 

bankách nariedené destilovanou vodou podľa intenzity sfarbenia. Aróniové extrakty boli 

nariedené vždy v pomere 1:29 (vzorka : destilovaná voda) a aróniové koncentráty boli 

nariedené vždy v pomere 1:149. 

Do troch skúmaviek bolo napipetovaných 2,5 ml tlmivého roztoku chloridu draselného 

a 0,5 ml nariedenej vzorky. Do ďalších troch skúmaviek bolo napipetovaných 2,5 ml tlmivého 

roztoku octanu sodného a 0,5 ml rovnako nariedenej vzorky. Ako slepý pokus bola použitá 

destilovaná voda. Skúmavky boli následne premiešané na vortexe. Takto pripravené roztoky 

boli následne premerané na spektrofotometri pri vlnových dĺžkach 510 nm a 700 nm. Každá 

vzorka bola analyzovaná trikrát.  

3.2.2.3 Výpočet 

Z nameraných hodnôt absorbancií bola vypočítaná celková koncentrácia antokyánov, 

vyjadrená ako ekvivalent kyanidín-3-glukozidu (CGE). Výsledná koncentrácia bola 

vypočítaná podľa nasledujúceho vzorca (Rovnica 5): 

 
𝑐𝑀𝑃 =

𝐴 ∙ 𝑀 ∙ 𝐹 ∙ 103

𝜀 ∙ 𝑙
 (5) 
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kde,   𝐴 = (𝐴510 − 𝐴700)𝑝𝐻 1 − (𝐴510 − 𝐴700)𝑝𝐻 4,5 

cMP  výsledná koncentrácia monomérneho pigmentu [mg·l-1] 

A   výsledná hodnota absorbancie 

F   faktor riedenia 

M   molekulová hmotnosť pigmentu kyanidín-3-glukozidu (449,2 g·mol-1) 

l   dĺžka kyvety [cm] 

ɛ   molárny absorpčný koeficient pre kyanidín-3-glukozid (26 900 l·mol-1·cm-1) 

 

Nakoniec bola celková koncentrácia antokyánov prepočítaná na obsah antokyánov vo vzorke 

v mg na 100 g sušených výliskov. 

 

3.2.3 Stanovenie celkových fenolických látok metódou podľa Folin-Ciocalteua 

3.2.3.1 Príprava roztokov a kalibračnej rady 

Zásobný roztok kyseliny gallovej (1 g·l-1): na analytických váhach bolo navážených 0,1 g 

kyseliny gallovej. Navážka bola rozpustená v destilovanej vode a kvantitatívne prevedená  

do 100 ml odmernej banky. Banka bola následne doplnená destilovanou vodou po rysku. 

Roztok uhličitanu sodného (7,5%): na analytických váhach bolo navážených 7,5 g uhličitanu 

sodného. Navážka bola rozpustená v destilovanej vode a kvantitatívne prevedená  do 100 ml 

odmernej banky. Banka bola následne doplnená destilovanou vodou po rysku. 

Kalibračná rada: Pre zostrojenie kalibračnej krivky kyseliny gallovej bol pripravený zásobný 

roztok kyseliny gallovej s koncentráciou 1 g·l-1. Príslušným nariedením tohto roztoku bola 

pripravená kalibračná rada kyseliny gallovej s koncentráciou 12,5; 25; 100; 200 a 400 mg·l-1. 

V skúmavkách bolo vždy zmiešaných 0,1 ml roztok kyseliny gallovej s danou koncentráciou, 

1,8 ml destilovanej vody a 0,1 ml zriedeného Folin-Ciocalteuova činidla (činidlo ku vode 

v pomere 1:9). Obsah skúmaviek bol premiešaný na vortexe a ponechaný stáť 5 minút. 

Následne bol do každej skúmavky pridaný 1 ml 7,5% roztoku uhličitanu sodného a obsah 

skúmaviek bol premiešaný na vortexe. Po dvoch hodinách bola u pripravených roztokov 

zmeraná absorbancia. Absorbancia bola premeraná spektrofotometricky proti slepému pokusu 

pri vlnovej dĺžke 750 nm. Slepý pokus bol pripravený z 1,9 ml destilovanej vody, 0,1 ml 

nariedeného Folin-Ciocalteuova činidla a 1 ml 7,5% roztoku uhličitanu sodného. Kalibračná 

priamka s rovnicou regresie je znázornená v Grafe 1. 
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Graf 1: Kalibračná krivka kyseliny gallovej 

3.2.3.2 Príprava vzoriek a samotné meranie 

Extrakty a koncentráty z arónie boli pripravované rovnakým postupom, ako je uvedené 

v kapitole 3.2.1. Aróniové extrakty boli nariedené vždy v pomere 1:29 a aróniové koncentráty 

boli nariedené vždy v pomere 1:149. 

V troch skúmavkách bolo vždy zmiešaných 0,1 ml zriedenej vzorky, 1,8 ml destilovanej 

vody a 0,1 ml desaťkrát zriedeného Folin-Ciocalteuova činidla. Obsah skúmaviek bol 

premiešaný na vortexe a ponechaný stáť 5 minút. Následne bol do každej skúmavky pridaný 

1 ml 7,5% roztoku uhličitanu sodného a obsah skúmaviek bol premiešaný na vortexe. 

Po dvoch hodinách bola v pripravených roztokoch zmeraná absorbancia. Absorbancia bola 

premeraná spektrofotometricky proti slepému pokusu pri vlnovej dĺžke 750 nm. Slepý pokus 

bol pripravený z 1,9 ml destilovanej vody, 0,1 ml nariedeného Folin-Ciocalteuova činidla 

a 1 ml 7,5% roztoku uhličitanu sodného. Každá vzorka bola analyzovaná trikrát.  

3.2.3.3 Výpočet 

Pomocou rovnice regresie kalibračnej krivky kyseliny gallovej (Rovnica 6) bol vypočítaný 

obsah celkových fenolických látok vo vzorkách ako ekvivalent kyseliny gallovej (GAE) 

v mg·l-1:  

 𝐴 = 0,0014 · 𝑥 (6) 

Výsledná koncentrácia celkových fenolických látok bola vyjadrená ako ekvivalent kyseliny 

gallovej v mg fenolických látok na 100 g sušených výliskov. 
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3.2.4 Stanovenie antioxidačnej aktivity vzoriek arónie pomocou EPR spektrometrie 

Na stanovenie antioxidačnej aktivity extraktov z arónie bol využitý EPR spektrometer 

Magnettech MS300. Pri tejto technike neruší pri meraní červené sfarbenie extraktov arónie, 

ako je to pri spektrofotometrických metódach. Ako radikálový systém, pre stanovenie radikál 

zhášajúcich vlastností extraktov arónie, bol zvolený roztok voľného radikálu DPPH  

(2-2-difenyl-pikrylhydrazylu) v metanole. S každým extraktom boli prevedené tri merania, 

z nich bol vypočítaný priemer a vypočítané výsledné hodnoty antioxidačnej aktivity vyjadrené 

ako hodnoty TEAC (Trolox equivalent antioxidant capacity). 

3.2.4.1 Príprava štandardného roztoku voľného radikálu DPPH 

Na analytických váhach bolo navážených 0,0197 g DPPH, ktorý bol rozpustený v metanole, 

kvantitatívne prevedený do 100 ml odmernej banky a doplnený metanolom po rysku. Takto 

vzniknutý roztok mal koncentráciu 0,5 mM. Banka bola obalená alobalom a uchovávaná 

v chladničke. 

3.2.4.2 Príprava vzoriek a stanovenie radikál-zhášajúcej aktivity s využitím roztoku DPPH 

Extrakty z arónie boli pripravované rovnakým postupom ako je uvedené v kapitole 3.2.1. 

a nariedené vždy v pomere 1:799 (vzorka : destilovaná voda). 

Presne 0,5 ml zriedenej vzorky extraktu arónie bolo zmiešaného s 0,5 ml roztoku DPPH 

s koncentráciou 0,5 mM. Následne po zmiešaní bol spustený časovač experimentu. Zmes 

príslušného radikálu a vzorky bola umiestnená do plochej EPR kyvety a vložená do dutiny 

spektrometru. V prípade referenčného systému bol do reakčnej zmesi pridaný namiesto 

extraktu arónie príslušný objem deionizovanej vody. 

3.2.4.3 Podmienky a parametre EPR analýzy 

Všetky merania boli realizované pomocou plochej kyvety vhodnej pre EPR merania kvôli 

potlačeniu dielektrického efektu polárnych roztokov. Pri meraní vzoriek bola použitá rovnaká 

kyveta (s vnútorným objemom 0,5 ml) a vždy bola vkladaná do dutiny EPR spektrometru 

rovnakým spôsobom, aby bola zaistená reprodukovateľnosť merania. Nastavenie a odozva 

spektrometru boli vždy pred samotným meraním vzoriek kontrolované opakovaným meraním 

referenčného roztoku DPPH (0,5 ml vody + 0,5 ml roztoku DPPH).  

Kyveta bola vložená do dutiny EPR spektrometru a po nastavení parametrov merania sa 

presne v čase 2 minút po zmiešaní príslušného radikálu a vzorky sledoval časový vývoj EPR 

spektier. Sledoval sa časový vývoj 7 EPR spektier behom 23 minút. 

Parametre EPR spektrometru: 

Magnetické pole       3360 G 

Šírka poľa         90 G 

Modulácia         5000 mG 

Mikrovlnné tlmenie      11 dB 

Zosilnenie         30 

Časový rozdiel medzi spektrami  200 s  
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Dĺžka 1 scanu        10 s 

Počet scanov        6 

Počet snímaných spektier    7 

3.2.4.4 Výpočet 

Namerané spektrá boli spracované programom KinetikD (Magnettech, Nemecko). Získané 

dáta z priebehu kinetických kriviek boli exportované do programu Excel a následne 

spracované. Antioxidačná aktivita extraktov arónie bola vyhodnotená dvoma kvantifikačnými 

metódami. Prvou metódou bolo vyhodnotenie relatívneho úbytku koncentrácie DPPH v čase 

t=17 min po začiatku experimentu a druhou metódou bola premena tejto hodnoty 

na parameter TEAC podľa vzťahu: 

 
𝑇𝐸𝐴𝐶𝐷𝑃𝑃𝐻 =

(𝑐0 − 𝑐𝑡) · 𝑉𝐷𝑃𝑃𝐻

𝑉𝑣𝑧
· 𝐹 ·  𝜗 (7) 

kde, 

c0   koncentrácia DPPH v čase 0 min [M] 

ct   koncentrácia DPPH v čase 17 min [M] 

VDPPH objem DPPH pridaného do systému [l] 

Vvz  objem vzorky pridanej do systému [l] 

ϑ  stechiometrický koeficient reakcie DPPH s Troloxom (v prípade reakcie troloxu      

              s DPPH je to ½)  

F   faktor zriedenia 

 

3.2.5 Stanovenie antokyánových farbív vo vybranom extrakte a koncentráte z arónie 

pomocou HPLC 

Pre stanovenie koncentrácie antokyánových farbív vo vybranom extrakte a koncentráte bola 

použitá metóda HPLC-DAD.  Podmienky analýzy (prietok, teplota, dĺžka analýzy) na HPLC 

boli optimalizované a sú uvedené v Tabuľke 5.  

Tabuľka 5: Parametre HPLC pre analýzu antokyánových farbív 

Názov a typ prístroja HPLC Class-LC10, SHIMADZU 

Kolóna Kinetex-EVO C18 

Zloženie MF Acetonitril-voda 

Prietok MF 0,6 ml∙min-1 

Teplota kolóny 26 ˚C 

Objem nástreku 5 µl 

Detektor DAD  

Vlnová dĺžka 520 nm 

Dĺžka analýzy 20 min 
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Po optimalizácií podmienok analýzy boli zistené retenčné časy a plochy píkov 

štandardných látok. Následne boli zostrojené kalibračné krivky pro kyanidín-3-glukozid 

a kyanidín-3-galaktozid. V Tabuľke 6 sú uvedené retenčné časy a plochy píkov týchto 

zlúčenín.  

3.2.5.1 Príprava mobilných fáz 

Pre separáciu antokyánových farbív boli použité dve rôzne mobilné fázy. Mobilná fáza A bola 

prípravená zmiešaním redestilovanej vody a acetonitrilu v pomere 97:3. pH mobilnej fázy A 

bolo upravené na hodnotu 1,8 pomocou kyseliny mravčej. Mobilná fáza B bola pripravená 

zmiešaním vody a acetonitrilu v pomere 40:60 a pH tejto mobilnej fázy bolo tiež upravené 

na hodnotu 1,8 kyselinou mravčou. Potom boli mobilné fáze odplynené po dobu 15 minút 

v ultrazvukovom kúpeli.   

3.2.5.2 Príprava roztokov a kalibračnej rady 

Zásobný roztok kyanidín-3-glukozidu (1000 mg·l-1): na analytických váhach bolo navážených 

10 mg kyanidín-3-glukozidu. Navážka bola rozpustená v redestilovanej vode a kvantitatívne 

prevedená do 10 ml odmernej banky. Banka bola následne doplnená redestilovanou vodou po 

rysku. 

Zásobný roztok kyanidín-3-galaktozidu (500 mg·l-1): na analytických váhach bolo navážených 

5 mg kyanidín-3-galaktozidu. Navážka bola rozpustená v redestilovanej vode a kvantitatívne 

prevedená do 10 ml odmernej banky. Banka bola následne doplnená redestilovanou vodou po 

rysku. 

Kalibračná rada: Pre zostrojenie kalibračnej krivky boli pripravené zásobné  

roztoky kyanidín-3-glukozidu a kyanidín-3-galaktozidu s danou koncentráciou. Príslušným 

nariedením týchto roztokov bola pripravená kalibračná rada s koncentráciou 5; 8; 10; 20 

a 100 mg·l-1. 

3.2.5.3 Príprava vzoriek 

Vybrané vzorky extraktu a koncentrátu z arónie boli pripravované rovnakým postupom ako je 

uvedené v kapitole 3.2.1. Pre analýzu na HPLC sa vzorky riedili vždy stokrát redestilovanou 

vodou. Následne boli vzorky prefiltrované cez mikrofilter. Takto upravené vzorky boli 

použité pre analýzu na HPLC a trikrát zmerané.  

3.2.5.4 Kvantifikácia 

U štandardných zlúčenín boli zistené retenčné časy. Následne potom bola zmeraná ich 

závislosť plochy píku na koncentrácií. Namerané hodnoty boli graficky spracované. 

Na základe regeresnej priamky boli vypočítané koncentrácie prítomných antokyánových 

farbív, u ktorých boli zistené plochy píku v jednotlivých vzorkách. Kalibračné krivky sú 

uvedené na Grafe 2, Grafe 3, a regresné rovnice s hodnotami spoľahlivosti v Tabuľke 7. 
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Tabuľka 6: Priemerné hodnoty kalibračných bodov štandardných roztokov 

Štandardná látka 
Koncentrácia 

[mg·l-1] 

Retenčný čas 

[min] 

Plocha píku 

Kyanidín-3-glukozid 

100 14,4 2268206 

20 14,3 480073 

10 14,8 257227 

8 14,5 209314 

5 14,6 146754 

Kyanidín-3-galaktozid 

100 12,0 2643428 

20 12,0 568560 

10 12,8 266620 

8 12,0 222834 

5 12,1 138784 

 

 

Graf 2: Kalibračná krivka kyanidín-3-galaktozidu 
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Graf 3: Kalibračná krivka kyanidín-3-glukozidu 

 

Tabuľka 7: Štandardné látky a ich rovnice regresie a hodnoty spoľahlivosti 

Štandardná látka 
Regresná 

rovnica 

Hodnota 

spoľahlivosti 

Kyanidín-3-glukozid y = 22797x 0,9996 

Kyanidín-3-galaktozid y = 26526x 0,999 
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4 VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Experimentálna časť diplomovej práce bola zameraná na extrakciu výliskov z plodov arónie, 

za účelom získania čo najväčšieho množstva zvyškových antokyánov. Preto bolo nevyhnutné 

optimalizovať podmienky extrakcie. Pripravený extrakt sa musel potom stabilizovať, 

koncentrovať, aby sa mohol uchovávať. Bolo optimalizované: 

1. čas extrakcie 

2. objem extrakčnej zmesi 

3. teplota vodného kúpeľa vákuovej odparky použitej pri zakoncentrovaní anto-

kyánových farbív 

V pripravenom extrakte, prípadne koncentráte, boli stanovené tieto chemické parametre, 

významné pre jeho ďalšie využívanie: 

• obsah antokyánových farbív kvapalinovou chromatografiou a pH-diferenciálnou 

metódou 

• stanovenie fenolických látok Folin-Ciocalteuovou metódou 

• stanovenie antioxidačnej aktivity extraktu pomocou EPR 

Na základe výsledkov štúdií zaoberajúcich sa extrakciou antokyánových farbív 

a spracovanej literárnej rešerše bolo vybrané extrakčné činidlo etanol-voda v pomere 1:1. 

Vybrané činidlo bolo používané na extrakcie antokyánových farbív a polyfenolických 

zlúčenín z aróniových sušených výliskov (SV) a práškových sušených výliskov (PV) 

v rôznych objemoch: 100 ml, 80 ml a 60 ml. V extraktoch boli sledované celkový obsah 

antokyánových farbív, celkový obsah polyfenolických zlúčenín a antioxidačná aktivita.  

4.1 Optimalizácia času extrakcie 

Pre stanovenie času extrakcie, pri ktorom dôjde k vyextrahovaniu maximálnej koncentrácie 

antokyánových farbív, bolo celkom prevedených 7 extrakcií sušených aróniových výliskov. 

Extrakty boli pripravené podľa postupu uvedeného v kapitole 3.2.1.1. Ako extrakčné činidlo 

bola použitá zmes etanol-voda v pomere 1:1 o objeme 100 ml. Výlisky boli extrahované 2, 4, 

6, 8, 10, 11 a 12 hodín. Optimálny čas pre extrakciu bol hodnotený podľa výťažku 

antokyánov. Koncentrácie antokyánových farbív v pripravených extraktoch boli stanovené 

pH-diferenciálnou metódou. Výsledná koncentrácia bola vypočítaná vždy z dvoch 

paralelných stanovení a na základe priemerných hodnôt koncentrácie bola zostavená  

krivka časového priebehu extrakcie. Obsah antokyánových farbív je uvedený ako ekvivalent 

monomérneho pigmentu kyanidín-3-glukozidu v mg·100 g-1 suchej váhy (mg CGE·100 g-1 

DW). 

  Priemerné hodnoty celkových obsahov antokyánových farbív v extraktoch v závislosti 

na dobe extrakcie sú uvedené v Tabuľke 8 a časový priebeh extrakcie je znázornený na 

Grafe 4.  
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Tabuľka 8: Celkový obsah antokyánových farbív v extrakte z vysušených výliskov 

Doba extrakcie 

[hod] 
A 

cMP                

[mg·l-1] 

Obsah antokyánových farbív 

[mg CGE·100 g-1 DW] 

2 0,489 244,3 ± 2,6 195,4 ± 3,2 

4 0,536 268,7 ± 0,8 214,9 ± 0,7 

6 0,569 285,2 ± 0,9 228,2 ± 1,2 

8 0,577 289,1 ± 2,9 231,3 ± 5,3 

10 0,589 295,4 ± 0,8  236,3 ± 0,9 

11 0,597 299,3 ± 1,9 239,4 ± 2,5 

12 0,597 299,2 ± 1,2 239,3 ± 1,4 

 

 

 
 

Graf 4: Závislosť obsahu celkových antokyánových farbív na čase 

 

  Z Grafu 4 vyplýva, že maximálnej koncentrácie antokyánov bolo dosiahnuté v čase 11 

hodín s výťažkom 239,4 ± 2,5 mg CGE·100 g-1 DW. Vzorky stanovené v neskoršom čase už 

neobsahovali vyššiu koncentráciu antokyánových farbív a preto bol čas 11 hodín určený 

v ďalších experimentoch ako optimálny pre extrakciu.  
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4.2 Optimalizácia objemu extrakčného činidla 

Pre stanovenie optimálneho objemu extrakčného činidla, pri ktorom dôjde k vyextrahovaniu 

najvyššej koncentrácie antokyánových farbív, bolo použité extrakčné činidlo etanol-voda 1:1 

o rôznom objeme, a to 100 ml, 80 ml a 60 ml. Vzorky extraktov boli pripravené podľa 

postupu uvedeného v kapitole 3.2.1.1. Optimálny objem extrakčného činidla bol hodnotený 

opäť podľa výťažku antokyánov a navyše aj podľa výťažku celkových fenolických látok. 

V tomto prípade boli extrahované suché výlisky arónie aj tie práškové. 

4.2.1 Hodnotenie objemu extrakčného činidla podľa obsahu celkových antokyánov 

Koncentrácie antokyánových farbív v extraktoch zo sušených výliskov a práškových výliskov 

boli stanovené pH-diferenciálnou metódou. Výsledná koncentrácia bola vypočítaná vždy 

z dvoch paralelných stanovení.  

Na základe nameraných hodnôt absorbancií boli vypočítané koncentrácie antokyánových 

farbív vo všetkých testovaných extraktoch. Získané namerané a vypočítané výsledky sú 

uvedené v Tabuľke 9–10. Získané koncentrácie antokyánových farbív boli prepočítané a sú 

uvedené ako ekvivalent monomérneho pigmentu kyanidín-3-glukozidu v mg·100 g-1 suchej 

váhy (mg CGE·100 g-1 DW). Priemerné hodnoty celkových antokyánových farbív 

v extraktoch z jednotlivých druhov výlisok v závislosti na objeme extrakčného činidla sú 

zhrnuté v Tabuľke 11 a zobrazené na Grafe 5–6. 

 

Tabuľka 9: Namerané hodnoty koncentrácie antokyánových farbív v extraktoch z práškových výliskov 

Objem extrakčného 

činidla 100 ml 

Objem extrakčného 

činidla 80 ml 

Objem extrakčného 

činidla 60 ml 

A cMP [mg·l-1] A cMP [mg·l-1] A cMP [mg·l-1] 

0,709 355,5 ± 0,3 0,802 401,8 ± 1,3 0,985 493,6 ± 2,5 

0,699 350,2 ± 3,3 0,872 436,7 ± 2,0 1,001 501,5 ± 3,6 

0,694 347,7 ± 0,9 0,856 428,7 ± 1,2 0,989 495,6 ± 3,8 

0,697 349,3 ± 0,7 0,837 419,4 ± 4,2 0,997 499,3 ± 1,4 

 

Tabuľka 10: Namerané hodnoty koncentrácie antokyánových farbív v extraktoch zo sušených výliskov 

Objem extrakčného 

činidla 100 ml 

Objem extrakčného 

činidla 80 ml 

Objem extrakčného 

činidla 60 ml 

A cMP [mg·l-1] A cMP [mg·l-1] A cMP [mg·l-1] 

0,619 310,4 ± 0,8 0,773 387,3 ± 2,7 0,855 428,5 ± 2,5 

0,630 315,9 ± 1,5 0,756 378,6 ± 2,3 0,916 458,9 ± 0,9 

0,607 303,9 ± 1,6 0,753 377,1 ± 1,5 0,882 441,7 ± 1,3 

0,601 301,3 ± 6,8 0,749 375,2 ± 1,2 0,879 440,3 ± 1,4 
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Tabuľka 11: Obsah celkových antokyánových farbív v extraktoch z jednotlivých druhov výliskov 

Objem extrakčného činidla 

100 ml 80 ml     60 ml  100 ml 80 ml 60 ml 

Obsah antokyánových farbív v PV 

[mg CGE·100 g-1 DW] 

Obsah antokyánových farbív v SV 

[mg CGE·100 g-1 DW] 

284,4 ± 0,2 321,4 ± 1,1 394,9 ± 2,1 248,4 ± 0,6 309,8 ± 2,1 342,8 ± 1,9 

280,1 ± 2,6 349,3 ± 1,6 401,2 ± 2,9 252,8 ± 1,2 302,9 ± 1,9 367,1 ± 0,7 

278,1 ± 0,7 342,9 ± 0,9 396,5 ± 3,0 243,1 ± 1,3 301,7 ± 1,2 353,4 ± 1,1 

279,5 ± 0,8 335,6 ± 1,6 399,4 ± 3,4 241,0 ± 1,4 300,1 ± 1,8 352,2 ± 0,9 

Priemerná hodnota [mg CGE·100 g-1 DW] 

280,4 ± 2,7 337,3 ± 11,9 398,0 ± 2,8 246,3 ± 5,3 303,6 ± 4,3 353,9 ± 10,0 

 

 

 

 

 

Graf 5: Porovnanie obsahu celkových antokyánových farbív v jednotlivých extraktoch z práškových 

výliskov 
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Graf 6: Porovnanie obsahu celkových antokyánových farbív v jednotlivých extraktoch zo sušených 

výliskov 

Z Grafu 5-6 je patrné, že výlisky arónie sú bohatým zdrojom antokyánových farbív. 

Kulling Sabine vo svojej práci uvádza, že celkový obsah antokyánových farbív sa  

v plodoch arónie pohybuje v rozmedzí 207–970 mg·100 g-1 DW [34]. Priemerné obsahy 

farbív v analyzovaných extraktoch zo  sušených výliskov sa pohybovali v rozmedzí  

246,3-353,9 mg CGE·100 g-1 DW a v extraktoch z práškových výliskov v rozmedzí 

280,4-398,0 mg CGE·100 g-1 DW, čo je v súlade s výsledkami experimentov v literatúre. 

Taktiež z Grafu 5–6 vyplýva, že obsah týchto farbív je ovplyvnený voľbou extrakčného 

činidla respektíve objemom extrakčného činidla. Koncentrácia sa zvyšuje v smere objem 

EČ 100 ml < EČ 80 ml < EČ 60 ml ako u extraktov zo sušených výliskov tak i v extraktoch 

z práškových výliskov. 

Priemerná hodnota celkových antokyánových farbív u extraktu z PV pri použitom objeme 

EČ 60 ml je v porovnaní s objemom EČ 80 ml o 14 % vyššia a v porovnaní s objemom EČ 

100 ml o 30 % vyššia. Čo sa týka porovnania koncentrácie farbív v jednotlivých extraktoch 

zo SV pri použití objemu EČ 60 ml je koncentrácia farbív v porovnaní s objemom EČ 80 ml 

o 15 % vyššia a v porovaní s objemom EČ 100 ml o 29 % vyššia.   

Na základe výsledkov merania možno konštatovať, že extrakčné činidlo etanol-voda 

v pomere 1:1 sa javí ako najvhodnejšie činidlo a objem extrakčného činidla 60 ml ako najlepší 

objem pre extrakciu antokyánových farbív z aróniových výliskov. 
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4.2.2 Hodnotenie objemu extrakčného činidla podľa obsahu celkových polyfenolov 

Koncentrácie polyfenolických látok v extraktoch zo sušených výliskov a práškových výliskov 

boli stanovené metódou podľa Folin-Ciocalteua. Výsledná koncentrácia bola vypočítaná 

pomocou kalibračnej krivky zostrojenej zo štandardných roztokov kyseliny gallovej vždy 

z dvoch paralelných stanovení a uvedená ako ekvivalent kyseliny gallovej v mg·100 g-1 suchej 

váhy (mg GAE·100 g-1 DW). 

Na základe nameraných hodnôt absorbancií boli vypočítané koncentrácie polyfenolických 

látok vo všetkých testovaných extraktoch. Získané namerané a vypočítané výsledky 

sú uvedené v Tabuľke 12–13. Priemerné hodnoty celkových polyfenolických látok 

v extraktoch z jednotlivých druhov výliskov v závislosti na objeme extrakčného činidla sú 

zhrnuté v Tabuľke 14 a zobrazené na Grafe 7-8. 

 

Tabuľka 12: Namerané hodnoty koncentrácie polyfenolických látok v extraktoch zo sušených výliskov 

Objem extrakčného 

činidla 100 ml 

Objem extrakčného 

činidla 80 ml 

Objem extrakčného 

činidla 60 ml 

A c [mg GAE·l-1] A c [mg GAE·l-1] A c [mg GAE·l-1] 

0,294 6300,0 ± 8,4 0,313 6707,1 ± 7,3 0,342 7328,6 ± 5,5 

0,295 6321,4 ± 5,3 0,315 6750,0 ± 9,0 0,341 7307,1 ± 6,6 

0,293 6278,6 ± 4,7 0,314 6728,6 ± 6,2 0,340 7285,7 ± 4,4 

 

 

Tabuľka 13: Namerané hodnoty koncentrácie polyfenolických látok v extraktoch z práškových výliskov 

Objem extrakčného 

činidla 100 ml 

Objem extrakčného 

činidla 80 ml 

Objem extrakčného 

činidla 60 ml 

A c [mg GAE·l-1] A c [mg GAE·l-1] A c [mg GAE·l-1] 

0,320 6857,1 ± 7,3 0,337 7221,4 ± 5,3 0,369 7907,1 ± 8,5 

0,321 6878,6 ± 3,9 0,339 7264,3 ± 7,1 0,366 7842,9 ± 7,1 

0,322 6900,0 ± 7,7 0,331 7092,9 ± 6,8 0,361 7800,0 ± 4,6 
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Tabuľka 14: Celkový obsah polyfenolických látok v extraktoch z jednotlivých druhov výliskov 

 

 

 

 

Graf 7: Porovnanie obsahu celkových polyfenolických látok v jednotlivých extraktoch zo sušených 

výliskov 
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Objem extrakčného činidla 

100 ml 80 ml 60 ml  100 ml 80 ml 60 ml 

Obsah polyfenolických látok v PV     

[mg GAE·100 g-1 DW] 

Obsah polyfenolických látok v SV     

[mg GAE·100 g-1 DW] 

5485,7 ± 6,9 5777,1 ± 4,9 6325,7 ± 2,1  5040,0 ± 7,0 5365,7 ± 7,0 5862,9 ± 5,2 

5502,9 ± 3,6 5811,4 ± 6,8 6274,3 ± 2,9 5057,1 ± 5,0 5400,0 ± 8,7 5845,7 ± 6,3 

5520,0 ± 7,4 5674,3 ± 6,5 6240,0 ± 3,0 5022,9 ± 4,4 5382,9 ± 5,9 5828,6 ± 4,1 

Priemerná hodnota [mg GAE·100 g-1 DW] 

5502,9 ± 17,1 5754,3 ± 71,4 6280,0 ± 43,1 5040,0 ± 17,1 5382,9 ± 17,1 5845,7 ± 16,1 
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Graf 8:Porovnanie obsahu celkových polyfenolických látok v jednotlivých extraktoch z práškových 

výliskov 

 

Z výsledkov, ktoré sú zhrnuté v Tabuľke 14 je patrné, že extrakty z výliskov arónie sú tiež 

veľmi dobrým zdrojom polyfenolických látok a ich celkový obsah sa pohybuje v rozmedzí 

5040–6280 mg GAE·100 g-1 DW. Tieto výsledky sa zhodujú s literatúrou, ktorá udáva 

koncentráciu týchto látok v rozmedzí 3440–7465 mg GAE·100 g-1 DW [21, 34].  

Na obsah polyfenolických látok v extraktoch má hlavne vplyv i extrakčný proces. Medzi 

hlavné faktory, ktoré zasahujú do optimálnych koncentrácií patrí druh rozpúšťadla, jeho 

koncentrácia, veľkosť častíc rastlinného materiálu a tiež pomer tukých častíc k rozpúšťadlu 

[25, 34, 40]. Z Grafu 7–8 je možné usúdiť, že aj objem rozpúšťadla (extrakčného činidla) má 

vplyv na množstvo látok v extrakte. Pri extrakcií výliskov extrakčným činidlom v množstve 

60 ml bola stanovená najvyššia koncentrácia polyfenolických látok v porovnaní s ostatnými 

použitými množstvami EČ. V extrakte zo SV bola pri tomto objeme stanovená priemerná 

hodnota obsahu polyfenolických látok na 5845,7 ± 16,1 mg GAE·100 g-1 DW a v extrakte 

z PV na hodnotu 6280,0 ± 43,1 mg GAE·100 g-1 DW. Najnižšej koncentrácie sa dosiahlo 

použitím EČ s množstvom 100 ml v oboch prípadoch výliskov. 

I v tomto prípade na základe výsledkov merania, možno považovať extrakčné činidlo 

etanol-voda v pomere 1:1 s množstvom 60 ml za najoptimálnejšie činidlo pre extrakciu 

polyfenolických látok z aróniových výliskov. 
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4.2.3 Hodnotenie objemu extrakčného činidla podľa celkovej antioxidačnej aktivity  

Antioxidačná aktivita extraktov z výliskov arónie bola testovaná pomocou EPR 

spektroskopie. Bol meraný súbor siedmich spektier zo začiatkom v druhej minúte po pridaní 

roztoku DPPH do systému. Antioxidačná aktivita extraktov v prítomnosti DPPH bola 

kvantifikovaná porovnaním relatívnej koncentrácie DPPH v čase 17 min od jeho zmiešania 

s roztokom vzorky extraktu a konverziou na hodnotu TEAC (ekvivalent troloxu) v mmol·l-1 

troloxu. Výsledky zrovnania antioxidačných aktivít jednotlivých výliskov extrahovaných 

odlišným množstvom rozpúšťadla sú prezentované v Tabuľke 15 a uvedené na Grafe 9-10.  

 

Tabuľka 15: Priemerná relatívna koncentrácia DPPH v čase t = 17 min po zmiešaní roztoku radikálu 

so vzorkou extraktu z arónie v % a konverzia na hodnotu TEACDPPH (mmol·l-1 troloxu) 

Typ vzorky 

Objem 

extrakčného 

činidla [ml] 

Relatívna 

koncentrácia DPPH 

[%] 

TEAC            

[mmol·l-1 troloxu] 

SV 

100 77,3 ± 0,3 0,45 ± 0,01 

80 74,3 ± 2,4 0,51 ± 0,05 

60 66,9 ± 2,4 0,66 ± 0,05 

PV 

100 68,1 ± 1,1 0,64 ± 0,02 

80 53,9 ± 0,5 0,91 ± 0,01 

60 43,6 ± 1,9 1,11 ± 0,04 

 

 

Graf 9: Priemerné hodnoty TEACDPPH  stanovené v extraktoch zo sušených výliskov 
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Graf 10: Priemerné hodnoty TEACDPPH  stanovené v extraktoch z práškových výliskov 

 

Z výsledkov je zjavné, že oba testované druhy výslikov vykazujú schopnosť terminovať 

voľné radikály. Vzhľadom k tomu, že u extraktov z oboch druhov výliskov pozorujeme nárast 

celkovej antioxidačnej aktivity so znižujúcim množstvom extrakčného činidla, je možné 

konštatovať významný vplyv objemu EČ pri extrakcií na množstvo vyextrahovaných látok 

s antioxidačnou aktivitou. Antioxidačná aktivita v extrakte zo SV pri množstve EČ 60 ml bola 

stanovená na 0,66 ± 0,005 mmol·l-1 TEAC, zatiaľ čo v extrakte z PV bola pri rovnakom 

objeme stanovená aktivita na 1,11 ± 0,04 mmol·l-1 TEAC. Najnižšej antioxidačnej aktivity sa 

dosiahlo použitím EČ s množstvom 100 ml v oboch prípadoch výliskov. 

 Opäť bol teda potvrdený výborný extrakčný potenciál EČ etanol-voda v pomere 1:1 

s množstvom 60 ml. 

 

4.3 Stabilita antokyánových farbív pri zakoncentrovaní extraktu na vákuovej 

odparke 

Ďalej bol testovaný vplyv teploty vodného kúpeľa vákuovej odparky na mieru degradácie 

antokyánových farbív. 

Antokyány sú veľmi nestabilné zlúčeniny a sú teda ľahko degradované pôsobením rôznych 

faktorov. Teplota a svetlo patria medzi faktory, ktoré spôsobujú rozklad týchto farbív. 

Teplota môže spôsobiť logaritmickú deštrukciu pigmentov s dobou zahrievania. Deštrukcia 

pigmentov nezávisí iba na teplote, ale aj na štruktúre daného pigmentu. 
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Vzorky extraktov zo sušených výliskov a práškových výliskov boli pripravené podľa 

postupu uvedeného v kapitole 3.2.1.1. Pripravené extrakty boli zahusťované pri 2 teplotách 

vodného kúpeľa: 40 °C a 60 °C. V získaných koncentrátoch bola degradácia antokyánov 

sledovaná na základe stanovenia celkového obsahu antokyánových farbív pH-diferenciálnou 

metódou. Výsledná koncentrácia bola vypočítaná vždy z dvoch paralelných stanovení. 

Na základe nameraných hodnôt absorbancií boli vypočítané koncentrácie antokyánových 

farbív vo všetkých testovaných koncentrátoch. Získané namerané a vypočítané výsledky sú 

prezentované v Tabuľke 16–17 a sú uvedené ako ako ekvivalent monomérneho pigmentu 

kyanidín-3-glukozidu (CGE) v mg·l-1 (mg CGE·l-1). Predpokladané hodnoty celkových 

antokyánových farbív boli vypočítané z koncentrácie farbív v jednotlivých extraktoch 

(Tabuľka 9–10) a z objemu zakoncetrovaného extraktu z jednolivých druhov výliskov. 

Výsledky sú zhrnuté v Tabuľka 18 a zobrazené na Grafoch 11–14. 

 

Tabuľka 16: Hodnoty koncentrácie antokyánových farbív v koncentrátoch z práškových výliskov pri 

rôznych teplotách vody vo vákuovej odparke 

 

Objem extrakčného 

činidla 100 ml 

Objem extrakčného 

činidla 80 ml 

Objem extrakčného  

činidla 60 ml 

Teplota 

[°C] 
A 

cMP                  

[mg CGE·l-1] 
A 

cMP                  

[mg CGE·l-1] 
A 

cMP                           

[mg CGE·l-1] 

45 
0,787 1972,1 ± 6,3 0,841 2107,4 ± 7,7 0,990 2485,6 ± 3,8 

0,950 1904,3 ± 3,1 0,904 2265,2 ± 16,1 0,953 2387,9 ± 8,1 

60 
0,712 1426,1 ± 4,6 0,875 2191,7 ± 15,2 0,966 2419,7 ± 12,0 

0,576 1442,2 ± 2,3 0,867 2171,5 ± 10,2 0,968 2425,8 ± 9,6 

 

 

Tabuľka 17: Hodnoty koncentrácie antokyánových farbív v koncentrátoch zo sušených výliskov pri 

rôznych teplotách vody vo vákuovej odparke 

 

Objem extrakčného 

činidla 100 ml 

Objem extrakčného 

činidla 80 ml 

Objem extrakčného   

činidla 60 ml 

Teplota 

[°C] 
A 

cMP                         

[mg CGE·l-1] 
A 

cMP 

 [mg CGE·l-1] 
A 

cMP  

[mg CGE·l-1] 

45 
0,760 2140,8 ± 9,5 0,710 1778,4 ± 8,1 0,906 2268,5 ± 5,0 

0,897 2209,3 ± 7,5 0,759 1902,0 ± 2,9 0,878 2246,0 ± 10,4 

60 
0,681 2061,5 ±  2,5 0,761 1907,1 ± 1,5 0,925 2317,8 ±  5,2 

0,688 2050,8 ±  6,7 0,759 1901,9 ±  2,5 0,919 2302,5 ±  5,3 
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Tabuľka 18: Porovnanie obsahu celkových antokyánových farbív pri rôznych teplotách vody vo 

vákuovej odparke v koncentrátoch z práškových výliskov 

 
Teplota 40 °C Teplota 60 °C 

 
100 ml 80 ml 60 ml 100 ml 80 ml 60 ml 

1. 

Predpokladaná 

cMP [mg CGE·l-1] 
2006,1 2142,8 2499,3 1607,9 2416,1 2696,8 

Získaná cMP             

[mg CGE·l-1] 
1972,1 2107,4 2485,6 1426,1 2191,7 2419,7 

Degradácia [%] 1,7 1,7 0,5 11,3 9,3 10,3 

2. 

Predpokladaná 

cMP [mg CGE·l-1] 
1939,4 2292,5 2407 1624,3 2395 2716,5 

Získaná cMP         

[mg CGE·l-1] 
1904,3 2265,2 2387,9 1442,2 2171,5 2425,8 

Degradácia [%] 1,8 1,2 0,8 11,2 9,3 10,7 

 

 

Tabuľka 19: Porovnanie obsahu celkových antokyánových farbív pri rôznych teplotách vody vo 

vákuovej odparke v koncentrátoch zo sušených výliskov 

 Teplota 40 °C Teplota 60 °C 

 
100 ml 80 ml 60 ml 100 ml 80 ml 60 ml 

1. 

Predpokladaná 

 cMP [mg CGE·l-1] 
2173 1800,7 2288,5 2249 2105,3 2650,1 

Získaná cMP             

[mg CGE·l-1] 
2140,8 1778,4 2268,5 2061,5 1907,1 2317,8 

Degradácia [%] 1,4 1,2 0,9 8,3 9,4 12,5 

2. 

Predpokladaná  

cMP [mg CGE·l-1] 
2243,2 1921,9 2266,1 2236,1 2099,2 2641,5 

Získaná cMP             

[mg CGE·l-1] 
2209,3 1902 2246 2050,8 1901,9 2302,5 

Degradácia [%] 1,5 1 0,9 8,3 9,4 12,8 
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Graf 11: Vplyv teploty vody vo vákuovej odparke (40 °C) na obsah celkových antokyánových farbív 

v jednotlivých koncentrátoch z práškových výliskov 

 

Graf 12: Vplyv teploty vody vo vákuovej odparke (60 °C) na obsah celkových antokyánových farbív 

v jednotlivých koncentrátoch z práškových výliskov 
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Graf 13: Vplyv teploty vody vo vákuovej odparke (40 °C) na obsah celkových antokyánových farbív 

v jednotlivých koncentrátoch zo sušených výliskov 

 

Graf 14: Vplyv teploty vody vo vákuovej odparke (60 °C) na obsah celkových antokyánových farbív 

v jednotlivých koncentrátoch zo sušených výliskov 

Z Grafov 11–14 vyplýva, že po zakoncentrovaní extraktov z výliskov na vákuovej odparke 

bol zaznamenaný pokles obsahov antokyánových farbív. Pri použitej teplote 40 °C došlo 

k degradácií farbív v rozsahu 0,5–1,8 %. Najvyššia hodnota úbytku farbiva pri tejto teplote 

bola stanovená na 35,1 mg CGE·l-1 (1,8% degradácia) v koncentráte z práškových výliskov 
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za použitia EČ o objeme 100 ml. Najnižší úbytok farbiva (0,5% degradácia) vykazoval 

koncentrát z práškových výliskov arónie za použitia EČ o objeme 60 ml s hodnotou 

13,7 mg CGE·l-1. Degradácia farbív pri teplote 40 °C bola až sedemkrát nižšia v porovnaní 

s teplotou 60 °C. Pri teplote 60 °C bola degradácia farbív v rozmedzí 8,3–12,8 %. Počas 

zakoncentrovania extraktu pripraveného zo sušených výliskov s objemom EČ 60 ml pri 

teplote 60 °C bol zistený najväčší pokles antokyánových farbív s hodnotou 339,0 mg CGE·l-1 

(12,8% degradácia). Naopak najnižšia, 8,3% degradácia pri teplote 60 °C, bola stanovená 

v koncentráte získanom z extraktu sušených výliskov a EČ o objeme 100 ml.  

Na základe výsledkov merania možno konštatovať, že antokyánové farbivá sú pri vyšších 

teplotách menej stabilné, čo sa zhoduje s výsledkami experimentov, ktoré stanovili Mori 

a kolektív, pri štúdiu tepelného opracovania hrozna. V tomto experimente stanovili 50% 

úbytok celkových antokyánových farbív pri teplote 35 °C [52]. Taktiež z výsledkov merania 

vyplýva, že teplotu 40 °C možno považovať za optimálnu teplotu pri zahusťovaní extraktov 

z aróniových výliskov. 

4.4 Porovnanie obsahu celkových antokyánových farbív, celkových fenolických 

látok a antioxidačnej aktivity v extraktoch  

Priemerné hodnoty obsahov celkových antokyánových farbív, celkových polyfenolických 

látok a antioxidačnej aktivity v extraktoch z aróniových sušených a práškových výliskov 

v závislosti od použitého objemu extrakčného činidla sú zobrazené na Grafoch 15–17.  

Na obsah antokyánových farbív a polyfenolických látok, ktoré sa syntetizujú v plodoch 

arónie má vplyv mnoho faktorov. Medzi najčastejšie faktory patria typ odrody, podnebný 

pás (dĺžka expozície a intenzita UV žiarenia), spôsob pestovania, hnojenie, dozrievanie, doba 

zberu a skladovanie. Pri izolácií látok z plodov arónie je dôležitý extrakčný proces, ktorý 

má tiež vplyv na obsah týchto bioaktívnych látok. Pri extrakcií arónie je dôležitý druh 

rozpúšťadla, jeho koncentrácia, pomer tuhých častíc k rozpúšťadlu a veľkosť častíc 

rastlinného materiálu [25, 34, 40].  
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Graf 15: Porovnanie obsahu celkových antokyánových farbív v extraktoch z jednotlivých druhov 

výliskov 

 

 

 

Graf 16: Porovnanie obsahu celkových polyfenolických látok v extraktoch z jednotlivých druhov 

výliskov 
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Graf 17: Porovnanie antioxidačnej aktivity v extraktoch z jednotlivých druhov výliskov 

Z Grafov 15–17 je patrné, že najvyššie obsahy bioaktívnych látok boli stanovené 

v práškových výliskoch. Je teda potvrdený fakt, že menšia veľkosť častíc má vyššie 

kontaktné plochy, ktoré umožňujú zvýšenie prenosu hmoty. Rozdiel v obsahu celkových  

antokyánových farbív medzi sušenými a práškovými výliskami pri extrakci činil 9,5–12,2 %, 

čo predstavuje 33,7–34,1 mg CGE·100 g-1 DW. V obsahoch celkových polyfenolických látok 

pri extrakcií výliskov boli tiež zaznamenané rozdiely v rozmedzí 6,5–8,4 %, čo číní  

371,4–462,9 mg GAE·100 g-1 DW. Antioxidačná aktivita v extraktoch z výliskov sa odvíja 

od obsahu celkových polyfenolických zlúčenín. Zo zvyšujúcim sa obsahom polyfenolických 

látok sa zvyšuje aj antioxidačná aktivita. Takže i hodnota antioxidačnej aktivity bola najvyššia 

v extraktoch z práškových výliskov v porovnaní s extraktmi zo sušených výliskov, ako je 

tomu i v prípade obsahov polyfenolických látok. Rozdiely antioxidačnej aktivity medzi 

extraktmi z testovaných výliskov predstavovali 29,7–43,6 % s hodnotou 0,4–0,19 mmol·l-1 

TEAC. Výnosy bioaktívnych látok získané z práškových výliskov (častice najemno 

rozomleté) boli výrazne vyššie ako výnosi zo sušených výliskov (výlisky s veľkosťou 

desiatok mm) a tým sa zistila z hľadiska obsahu celkových antokyánových farbív a celkových 

polyfenolických látok vyššia účinnosť extrakcie v práškových výliskoch. Tieto výsledky sú 

v súlade s experimentami, ktoré vykonala Nada Cujic a kolektív pri štúdiu vplyvu veľkosti 

častíc aróniových plodov na obsah celkových polyfenolických látok počas extrakcie. V tomto 

experimente bola stanovená optimálna veľkosť častíc pre extrakciu rastlinného materiálu 

na 0,75 mm [40].  

Z Grafov 15–16 tiež vyplýva, že obsah celkových antokyánových farbív v aróniových 

výliskoch je niekoľko násobne nižší než obsah celkových polyfenolických látok. Je to dané 

skutočnosťou, že polyfenolické látky sú zmesou veľkého množstva zlúčenín ako fenolické 

kyseliny, prokyanidíny, antokyány, lignany a ďalšie flavonoidy. Antokyány predstavujú len 

určitú frakciu polyfenolických látok [38, 39].  
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4.5 HPLC charakteristika vybraného extraktu a koncentrátu  

Obsah jednotlivých antokyánových farbív bol stanovený v extrakte a koncentráte, ktoré boli 

získané za optimálnych podmienok extrakcie a zakoncentrovania. Z predchádzajúcich 

výsledkov vyplýva, že najvyššie množstvá antokyánových farbív, polyfenolických zlúčenín 

alebo antioxidačnej aktivity bolo stanovené v extrakte získanom z práškových výliskov 

za použitia extrakčného činidla etanol-voda v pomere 1:1 s objemom 60 ml. V dôsledku 

vyššieho množstva lipidových zložiek v extrakte, ktoré by mohli znížiť účinnosť kolóny, bol 

tento extrakt nahradený extraktom zo sušených výliskov za rovnakých podmienok extrakcie. 

Vyšší obsah lipidových zložiek v práškových výliskoch je spôsobený rozomletím semien 

plodu, ktoré sú bohaté na lipidy. I koncentrát podrobený HPLC analýze bol nahradený 

za koncentrát vzniknutý zakoncentrovaním extraktu zo sušených výliskov pri teplote 40 °C. 

Extrakt a koncentrát boli upravené podľa kapitoly 3.2.5.3 a analyzované metódou HPLC 

s DAD detektorom. Podmienky analýzy sú uvedené v kapitole 3.2.5. 

U štandardných zlúčenín boli zistené retenčné časy. Následne potom bola zmeraná ich 

závislosť plochy píku na koncentrácií. Namerané hodnoty boli graficky spracované. 

Na základe regeresnej priamky boli vypočítané koncentrácie prítomných antokyánových 

farbív, u ktorých boli zistené plochy píku v jednotlivých vzorkách. Získané výsledky 

retenčných časov a plôch píkov sú uvedené v Tabuľkách 20–21. Vypočítané koncentrácie 

analyzovaných antokyánových farbív vo vybranom extrakte a koncentráte sú uvedené 

v Tabuľke 22, priemerné hodnoty týchto koncentrácií sú zobrazené na Grafe 18 a HPLC 

záznamy analýz sú uvedené na Obrázkoch 13–14.  

 

Tabuľka 20: Retenčné časy a plochy píkov analyzovaných antokyánových farbív vo vybranom extrakte 

Kyanidín-3-galaktozid Kyanidín-3-glukozid 

Retenčný čas 

[min] 
Plocha píku 

Retenčný čas 

[min] 
Plocha píku 

12,3 744589 14,9 40883 

12,4 740391 14,9 40145 

12,3 722418 14,8 40974 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

Tabuľka 21: Retenčné časy a plochy píkov analyzovaných antokyánových farbív vo vybranom 

koncentráte 

Kyanidín-3-galaktozid Kyanidín-3-glukozid 

Retenčný čas 

[min] 
Plocha píku 

Retenčný čas 

[min] 
Plocha píku 

11,9 2469854 14,4 121131 

11,8 2453782 14,2 122277 

11,9 2425487 14,2 122358 

 

Tabuľka 22: Koncentrácie analyzovaných antokyánových farbív vo vybranom extrakte a koncentráte 

 
Koncentrácia 

 kyanidín-3-galaktozid 

Koncentrácia  

kyanidín-3-glukozid 

 c [mg·l-1] c [mg·100 g-1 DW] c [mg·l-1] c [mg·100 g-1 DW] 

Extrakt 

280,7 224,6 17,9 14,3 

279,2 223,3 17,6 14,1 

272,4 217,9 18,0 14,4 

Priemer 277,4 ± 4,4 221,9 ± 3,6 17,8 ± 0,2 14,3 ± 0,2 

Koncentrát 

931,2 744,9 53,1 42,5 

925,2 740,1 53,6 42,9 

914,5 731,6 53,7 42,9 

Priemer 923,6 ± 8,5 738,9 ± 6,8 53,5 ± 0,3 42,8 ± 0,2 
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Graf 18: Porovnanie obsahov jednotlivých antokyánových farbív v extrakte a koncentráte 

 

 

Obrázok 13: HPLC chromatogram antokyánov v aróniovom extrakte detekovaný pri 520 nm. Píky 

reprezentujú nasledujúce zlúčeniny: 1. kyanidín-3-galaktozid, 2. kyanidín-3-glukozid 
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Obrázok 14: HPLC chromatogram antokyánov v aróniovom koncentráte detekovaný pri 520 nm. Píky 

reprezentujú nasledujúce zlúčeniny: 1. kyanidín-3-galaktozid, 2. kyanidín-3-glukozid 

 

Z výsledkov (Tabuľka 22) je zrejmé, že majoritným antokyánovým farbivom v aróniových 

výliskoch je kyanidín-3-galaktozid. Vo vybranom extrakte bola stanovená priemerná 

koncentrácia kyanidín-3-galaktozidu na hodnotu 221,9 ± 3,6 mg·100 g-1 DW a koncentrácia 

kyanidín-3-glukozidu na hodnotu 14,3 ± 0,2 mg·100 g-1 DW. Po zakoncentrovaní tohto 

extraktu na vákuovej odparke sa zvýšila koncentrácia farbív (Graf 18). Koncentrácia 

kyanidín-3-galaktozidu sa zvýšila 3,3 násobne (738,9 ± 6,8 mg·100 g-1 DW) a koncentrácia 

kyanidín-3-glukozidu 3,0 násobne (42,8 ± 0,2 mg·100 g-1 DW). Zahraničné štúdium  

Bahtinur Kapci a kol. udáva koncentráciu kyanidín-3-galaktozidu v aróniových výliskoch 

na 460 ± 21 mg·100 g-1 DW a koncentráciu kyanidín-3-glukozidu na 29 ± 11 mg·100 g-1 DW 

pri extrakcií zmesou kyselina mravčia-voda za použitia ultrazvuku [78]. Porovnaním 

nameraných výsledkov a výsledkov zo zahraničnej štúdie je koncentrácia jednotlivých farbív 

v extrakte približne dvojnásobne nižšia, čo môže byť spôsobené použitým druhom  

extrakcie. Z tejto štúdie tiež vyplýva, že použitie ultrazvuku by malo zvýšiť výťažky zhruba 

dvojnásobne v porovnaní s klasickou extrakciou [78]. 
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5 ZÁVER 

Predložená diplomová práca sa zaoberá prípravou extraktu a koncentrátu antokyánových 

farbív z aróniových výliskov. Definuje taktiež charakteristické chemické vlastnosti, ktoré sú 

dôležité pre ďalšie možné využitie extraktu/koncentrátu ako červeného prírodného 

potravinárskeho farbiva.  

Boli spracované 2 druhy aróniových výliskov: sušené výlisky a rozomleté, práškové 

výlisky. Extrahované boli v extrakčnom činidle etanol-voda v objemovom pomere 1:1.  

V úvodnej časti experimentov boli optimalizované podmienky extrakcie antokyánov 

z výliskov: dĺžka extrakcie (2, 4, 6, 8, 10, 11 a 12 hodín) a objem extrakčného činidla 

(100 ml, 80 ml a 60 ml). Navážka oboch druhov výliskov bola vždy rovnaká, 12,5 g. 

Výťažnosť extrakcií bola hodnotená podľa celkového obsahu antokyánových farbív, podľa 

celkového obsahu fenolických látok a podľa celkovej antioxidačnej kapacity.  

Antokyánové farbivá boli stanovené pH-diferenciálnou metódou a obsah farbív bol spočítaný 

ako ekvivalent pigmentu kyanidín-3-glukozidu (CGE). Celkové fenolické látky boli 

stanovené metódou podľa Folin-Ciocalteua a výsledky boli vyjadrené ako ekvivalent kyseliny 

gallovej (GAE). Antioxidačná aktivita bola meraná EPR spektrometriou s DPPH ako voľným 

radikálom. 

Z časového priebehu extrakcie výliskov je zrejmé, že maximálnej koncentrácie 

antokyánových farbív bolo dosiahnutej v čase 11 hodiny. Z výsledkov optimalizácie objemu 

extrakčného činidla na obsah bioaktívnych látok vyplýva, že objem extrakčného činidla 

výrazne ovplyvňuje koncentráciu celkových antokyánových farbív a celkových fenolických 

látok a tým pádom i antioxidačnú aktivitu. Najvhodnejším objemom extrakčného činidla 

etanol-voda v pomere 1:1 sa u všetkých stanovovaných bioaktívnych látok z hľadiska 

výťažnosti javí objem 60 ml. 

Pre extrakciu aróniových výliskov v praxi možno teda odporúčať tieto laboratórne 

podmienky: 

• navážka výliskov 12,5 g 

• zloženie extrakčného činidla etanol:voda 1:1 

• objem extrakčnej zmesi 60 ml 

• trvanie extrakcie 11 hodín 

V ďalšej časti práce bola venovaná pozornosť vplyvu teploty vodného kúpeľa na stabilitu 

antokyánových farbív počas zakoncentrovania na vákuovej odparke. Extrakty boli 

zakoncentrované na vákuovej odparke pri dvoch rôznych teplotách vodného kúpeľa, 40 °C 

a 60 °C. Na základe výsledkov merania možno konštatovať, že antokyánové farbivá sú pri 

vyšších teplotách menej stabilné. Z vybraných testovaných teplôt vykazovala najvyšší stupeň 

degradácie farbív teplota 60 °C v rozsahu 8,3–12,8 %. Najnižšie hodnoty degradačného 

účinku sa prejavili pri teplote 40 °C z čoho vyplýva, že táto teplota je optimálnejšia pri 

procese zakoncentrovania extraktov z aróniových výliskov. Za predpokladu maximálneho 

výkonu vodnej vývevy (20 mm Hg) trvalo odparenie extraktu na žiadanú konzistenciu 

15 min. 

Finálny produkt – koncentrát z aróniových výliskov bol charakterizovaný stanovením 

vybraných antokyánov kvapalinovou chromatografiou. Antokyány kyanidín-3-galaktozid 

a kyanidín-3-glukozid boli separované na chromatografickej kolóne Kinetex® EVO C18 
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Core-Shell. Majoritný antokyán, kyanidín-3-galaktozid, bol v koncentráte obsiahnutý 

v množstve 923,6 ± 8,5 mg·l-1, ďalší stanovený antokyán, minoritný kyanidín-3-glukozid, bol 

obsiahnutý v koncentrácii 53,5 ± 0,3 mg·l-1. 

Táto práca by mohla upozorniť na možnosť využitia výliskov z arónie k následnému 

spracovaniu. Bolo by možné získať potravinárske farbivo prírodného pôvodu s pozitívnym 

pôsobením na ľudské zdravie. 
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7 ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV 

USDA  United States Department of Agriculture 

GRIN  Germplasm Resources Information Network  

TEAC  ekvivalent antioxidačnej aktivity Troloxu 

HDL   vysokohustotný lipoproteín 

LDL   nízkohustotný lipoproteín 

ELSD  odparovací detektor rozptylu svetla  

UV   ultrafialová časť spektra 

VIS   viditeľná časť spektra 

MS   hmotnostná spektrometria  

DNA   deoxyribonukleová kyselina 

GAE   ekvivalent kyseliny gallovej 

CGE   ekvivalent kyanidín-3-glukozidu 

DW   suchá váha 

FW   čerstvá váha  
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