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ABSTRAKT 
Tato diplomová práce se zabývá stanovením anthokyanových barviv ve výliscích bezu 

černého (Sambucus nigra L.). V teoretické části je popsána obecná charakteristika rostliny, 
její chemické složení, botanická charakteristika a možnosti využití bezu černého 
v potravinářství a farmacii. Větší pozornost je věnována anthokyanům. Je přiblížena jejich 
charakteristika a faktory, které mají významný vliv na jejich stabilitu. Krátce jsou shrnuty 
pozitivní účinky barviv a jejich využití v potravinářském průmyslu. 

V experimentální části byla připravena bezová šťáva a extrakty z bezových výlisků. Jako 
extrakční činidla byly použity dvě různá rozpouštědla, směs vody a ethanolu v poměru 1:1 a 
směs vody a methanolu ve stejném poměru. 

K identifikaci a kvantifikaci barviv v připravených vzorcích byl vyvinut chromatografický 
separační systém (HPLC) s kolonou Kinetex EVO C18 a izokratickou elucí kombinované 
mobilní fáze vody acetonitrilu a kyseliny mravenčí. Analýza trvala jen 12 min. 

Metodou HPLC byla v bezové šťávě a v extraktech z bezových výlisků identifikována a 
kvantifikována dvě majoritní barviva, kyanidin-3-glukosid a kyanidin-3-sambubiosid. 
Největší množství anthokyanů bylo získáno při extrakci směsí methanol a voda               
(594,6 ± 0,42 mg.100g-1 ). 

Obsah anthokyanových barviv v bezových extraktech a šťávě byl také stanoven často 
používanou pH-diferenciální metodou. Obojí výsledky byly vzájemně porovnány. Metoda 
HPLC poskytovala velmi přesné výsledky oproti méně náročné pH-diferenciální metodě 
stanovení, která se ukázala vhodná pro orientační měření obsahu anthokyanů v reálných 
vzorcích. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLÍČOVÁ SLOVA:  
Bez černý, bezové výlisky, HPLC, anthokyany 
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ABSTRACT 
This diploma thesis concerns the determination of anthocyanin pigments in the elderberry 

pomace (Sambucus nigra L). The theoretical part describes in general the plant specification, 
its chemical composition, botanical characteristics and the possibility of utilization of 
elderberry in food processing industry and in pharmacy. However, the main concern of this 
thesis are the anthocyanins. This part is closely focused on chemical structure and factors that 
have  significant influence over their stability. There are briefly summarized the positive 
effects of these colourants and their use in the food industry.  

In the experimental part, the elderberry juice and the extracts from the rhizomes were 
prepared. Two different solvents, a 1: 1 water / ethanol mixture and a mixture of water and 
methanol in the same ratio were used as extractors. 

To identify and quantify the dyes in the prepared samples, a chromatographic separation 
system (HPLC) with a Kinetex EVO C18 column and isocratic elution of the combined 
mobile phases of water of acetonitrile and formic acid was developed. The analysis only took 
12 minutes. 

Two major dyes cyanidin-3-glucoside and cyanidin-3-sambubioside were identified and 
quantified by HPLC. The largest amount of anthocyanins was obtained by extracting mixture 
methanol / water (594.6 ± 0.42 mg.100 g-1). 

The content of anthocyanin dyes in dry extracts and juice was also determined by the 
often-used pH-differential method. Both results were compared. The HPLC method provided 
very accurate results against the less demanding pH-differential assay method, which proved 
to be suitable for the indicative measurement of anthocyanin content in real samples. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEY WORDS:  

Elderberry, elderberry pomace, HPLC, anthocyanins 
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1 ÚVOD 
Stále rostoucím trendem dneška je bezodpadové hospodářství. Bezové výlisky jsou 

primární vedlejší produkty při zpracování bezových šťáv. Obsahují vysoké množství 
anthokyanů (75 – 98 %) a i přesto se většina literatury zaměřuje na bez černý jako takový a 
výliskům není přisuzována taková pozornost a ekonomická hodnota. Běžně se využívají spíše 
jako krmivo pro hospodářská zvířata, nebo organické hnojivo. 

Z toho důvodu je třeba se více zabývat využitím bezových výlisků, obzvláště 
z bioprodukce, aby bylo možno posoudit efektivitu, ekonomiku a výtěžnost těchto 
biologických odpadů. Pro lepší posouzení je třeba mít správné metody stanovení anthokyanů, 
a protože i věda jde s dobou, je nezbytné přizpůsobit metody modernějším HPLC kolonám. 

Anthokyanová barviva navíc patří mezi antioxidanty, které hrají důležitou roli v prevenci 
proti kardiovaskulárním onemocněním, rakovině a cukrovce. Dále se vyznačují 
antimikrobiálními, protizánětlivými účinky, pozitivním vlivem na trávicí trakt a ochranou 
proti poškození jater. V potravinářství se anthokyany, které jsou izolovány z přirodních 
zdrojů, používají jako potravinářské barvivo (E163). Nejčastěji se k barvení potravin 
využívají anthokyany získané z hroznů révy vinné a plodů černého bezu. Bezové výlisky by 
se mohly stát v potravinářském průmyslu dobrou náhradou syntetických barviv.  

Primárním úkolem diplomové práce bylo vypracovat HPLC metodu pro stanovení 
majoritních anthokyanů černého bezu. K separaci byla využita moderní reverzní kolona 
Kinetex EVO C18 s pevným jádrem. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Bez černý  

Taxonomické řazení: 
Říše:    rostliny (Plantae) 
Podříše:   cévnaté rostliny (Tracheobiota) 
Oddělení:   krytosemenné (Magnoliophyta) 
Třída:    vyšší dvouděložné (Rosopsida) 
Řád:    štětkotvaré (Dipsacales) 
Čeleď:   zimolezovité (Caprifoliaceae) 
Rod:    bez (Sambucus L.) 
Druh:    bez černý (Sambucus nigra L.) [1] 

2.1.1 Botanická charakteristika  

 Po celém světě existuje přibližně 40 druhů bezu patřících do rodu Sambucus, ale právě bez 
černý (Sambucus nigra) je nejrožšířenějším druhem rostoucím v Evropě. 

 Latinský název pochází pravděpodobně z řeckého slova „Sambux“, což označuje barvivo 
obsažené v plodech bezu a slova „niger“, které je odvozeno od černých plodů [2, 3]. 

Bez černý (Obr. 1) je všeobecně známý opadavý keř nebo menší strom dorůstající do 
výšky přibližně 5 až 7 metrů. Je bohatě větvený s dlouhými vodorovnými oddenky. Má 
šedozelenou až šedohnědou rozpukanou kůru. Letorosty jsou lysé, dužnaté a sytě zelené 
s podlouhlými lenticelami, což jsou útvary kůry, které zajišťují výměnu plynů mezi vnitřními 
rostlinnými pletivy a okolní atmosférou [4]. 

 Listy jsou vejčité jemně chlupaté s pilovitě zubatými okraji a po rozemnutí nepříjemně 
voní. Bez kvete koncem května do počátku července. Má drobné žlutavě bílé silně vonící 
květy s pětičetnou korunou [3]. 

 

 
Obr. 1. Bez černý [5] 
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Plody, známé také jako bezinky, jsou kulovité, trojsemenné peckovičky dosahující 
v průměru asi 6 mm. Dozrávají na přelomu sprna a září. V plné zralosti mají černofialovou až 
černou barvu s purpurově červenou dužinou. Šťáva z plodů je krvavě červená [3]. 

2.1.2 Původ a výskyt  

Černý bez se nachází jak v Evropě, tak Asii, najdeme ho také v Austrálii, Jižní Americe i 
v severní Africe [6]. 

Původně se vyskytoval zejména na zaplavované půdě, na okraji potoků nebo světlých 
listnatých či smíšených lesích. Odedávna je vysazován u venkovských stavení pro svou 
schopnost odpuzovat některé hmyzí škůdce a hlodavce. Vzhledem k tomu, že jsou semena 
roznášena ptáky, lze dnes nalézt téměř všude. Dokáže snášet i poměrně špatné půdní 
podmínky. Roste na kamenitých a suchých místech zarostlých křovím, v různých roklinách, 
v okolí železničních drah, u zdí, plotů, i ve starých zahradách. Dává však přednost stinným 
místům s vlhkou půdou bohatou na dusík a humus. Můžeme ho označit jako divoce rostoucí 
rostlinu, ale i jako šlechtěnou odrůdu [3,7,8]. 

2.1.3 Chemické složení  

Černý bez obsahuje velké množství pro naše tělo prospěšných látek. Je dobrým zdrojem 
bílkovin, které jsou obsažené v plodech (2,7 – 2,9 %), květech (2,4 %) i listech (3,3 %). Tuky 
se nachází především v semenech plodů (22,4 %) a obsahují především nenasycené mastné 
kyseliny jako je kyselina linolenová, linolová a olejová. Plody obsahují 18,4 % sacharidů, z 
toho 7,4 % tvoří nerozpustná vláknina. Cukry představují 6,8 – 11,5 % plodů, z nichž více než 
95% tvoří redukující cukry ve formě glukosy a fruktosy, které jsou přítomny zhruba ve 
stejném množství [9]. 

Mimo tyto základní stavební složky, obsahují plody a květy různé množství jiných, často 
biologicky aktivních látek.  

Květy obsahují silici (0,03 – 0,14 %), flavanoidy (1,8 %; rutin, isokvercitrin, hyperosid), 
fenolkarboxylové kyseliny, zvláště pak kyselinu chlorogenovou, p-kumarovou, kávovou a 
ferulovou, triterpeny, třísloviny a sliz.  

Plody obsahují třísloviny (3 %), silici (0,01 %), flavanoidy, anthokyany (0,2 – 1 %), 
kyanogenní glykosid sambunigrin a organické kyseliny, vitaminy skupiny B, A, tokoferoly a 
vitamin C. Obsah vitaminu C v čerstvém plodu je 6 - 35 mg100g-1 [7].  

Dále obsahují minerální látky (0,99 %) a to především K, Ca, Fe, Mg, P, Na, Zn, Cu, Mn, 
Se, Cr, Ni a Cd [9]. 

V plodech černého bezu je obsaženo pět anthokyanových barviv odvozených od kyanidinu. 
Majoritní jsou kyanidin-3-glukosid (CG) a kyanidin-3-sambubiosid (CS). Minoritní jsou 
kyanidin-3-sambubiosid-5-glukosid (C3S5G), kyanidin-3,5-diglukosid (C3,5-DIG) a 
kyanidin-3-rutinosid (C3R) (Obr. 2) [10]. 
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Obr. 2. Chemická struktura hlavní anthokyanů obsažených v bezu [11] 

Obsah anthokyanů v bezu je velmi proměnlivý a záleží jak na odrůdě bezu, tak na sezóně, 
ve které byly plody sklizeny. To je také důvodem, proč se výsledky jednotlivých výzkumů, 
zabývajících se obsahem barviv v bezu, tolik liší [12]. 

Podle studie Lee a Finna z roku 2007 je v plodech bezu odrůdy Haschberg  nejvíce 
obsažen C3G (309,7 mg.100 g-1 čerstvých plodů) a za ním následuje C3S (268,1 mg.100 g-1 

čerstvých plodů). Naproti tomu, podle studie, kterou provedli Veberich a kol. v roce 2009 je 
v plodech odrůdy Haschberg nejvíce obsažen C3S (352,7 mg.100 g-1 čerstvých plodů) a za 
ním následuje C3G (331,7 mg.100 g-1 čerstvých plodů) [12,13]. 

2.1.4 Další zástupci rodu Sambucus 

Podle různých hledisek existuje až 40 druhů bezů. Rostou v podobě keřů nebo nízkých 
stromů. U nás v přírodě se vyskytují tři druhy bezů – bez černý (Sambucud nigra L.), který je 
nejrozšířenější, bez červený (Sambucus racemosa L.) a bez chedbí (Sambucus ebulus L.) [3]. 

2.1.4.1 Bez červený (Sambucus racemosa) 

Je dalším členem bohatého rodu Sambucus. Někdy se nazývá též hroznovitý nebo divoký. 
Latinský název je odvozen podle tvaru plodů „racemosa“, což znamená hroznovitý. Vyskytuje 
se v lesích, lesních pasekách, křovinatých stráních a zejména pak v horských oblastech. 
Osidluje půdy vlhké, humózní, hlinité až kamenité. Od černého bezu se liší především 
žlutavými květy ve vejčitých vrcholičnatých latách a červeným zabarvením peckoviček    
(Obr. 3). Plody jsou hořké až kyselé [3,14]. 
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Obr. 3. Plody bezu červeného [5] 

2.1.4.2 Bez chedbí (Sambucus ebulus) 

Bez chedbí je „plevelovitá“ rostlina, která se řadí do skupiny vysokých trvalek. Vyskytuje 
se na křovinatých stráních, vinicích, rumištích a na okrajích lesa především v teplejších 
oblastech. Často bývá zaměňován právě s bezem černým (Sambucus nigra). Květy bezu 
chedbí (Obr. 4) mají velmi výraznou vůni, která je permanentní i v sušeném stavu. Jsou 
drobné s bílou až purpurovou barvou s červenými prašníky [3,14]. 

 
 

 
Obr. 4. Květy bezu chedbí [15] 

Plody nejsou poživatelné a mohou vyvolat průjem či zvracení. Ve srovnání s plody bezu 
černého, jsou plody bezu chedbí poněkud větší a tvrdší, chutnají nasládle až hořce a mají 
velmi pronikavý zápach (Obr. 5) [3]. 
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Obr. 5. Plody bezu chedbí [15] 

2.1.5 Využití bezu černého v potravinářství 

Pro spotřebitelské účely jsou využívány všechny části bezu, jak květy, plody, tak i stonek, 
kůra a výjimečně i kořen [8]. 

Hlavní drogou jsou květy (Flores sambuci, Obr. 6), které se sbírají od počátku května až 
do června, ještě před úplným rozvinutím. Sbírají se celá květenství. Květy se suší při teplotě 
40 °C zavěšené na provázcích anebo rozložené na lískách v tenké vrstvě. Usušené květy se 
následně prosévají přes síta, čímž se oddělí kvítky od květenství [3]. 

 

 
Obr. 6.  Květy bezu černého[16] 

Správně usušený květ má krémově žluté zabarvení. Květy mají silnou charakteristickou 
vůni a chutnají nasládle. Působí potopudně a močopudně, proto se ideálně hodí jako součást 
léčivých čajových směsí při horečnatých nachlazeních a chřipce. Celá květenství se dají 
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obalovat a smažit podobně jako květák a rovněž z nich můžeme připravit sirup nebo 
limonádu. Odvar z květů je možné využít i jako obklad na spáleniny prvního stupně [3, 17]. 

Plody, též Fructus Sambuci (Obr. 7), dozrávají v srpnu. Jsou bez zápachu, nakyslé lehce 
svíravé chuti, která je způsobena přítomností tříslovin [8]. 

 

 
Obr. 7. Plody bezu černého [18] 

 Plody se suší až do úplného scvrknutí, buď na slunci, nebo umělým teplem. Takto 
vysušené plody se pak většinou používají do čajových směsí. Z čestvých plodů se připravuje 
bezinkové víno, šťáva, zavařeniny, povidla či likéry. Díky vysokému obsahu barviv se užívají 
k obarvování potravinářských výrobků, jako jsou džemy, cukrovinky, rosoly nebo mléčné 
výrobky. V minulosti se používaly i k barvení látek. 

Štáva z plodů obsahuje velké množství primárních metabolitů, jako jsou cukry a organické 
kyseliny, ale také sekundárních produktů, zejména anthokyanů a flavanoidů. Velmi příznivě 
působí na nervovou soustavu, proti bolesti kloubů a páteře a navíc mírně snižuje krevní tlak, 
kladně působí i při křečích trávicího ústrojí a při nadýmání.  Již po generace se využívá jako 
účinný prostředek proti nachlazení a chřipce.  

Listy (Filia Sambuci) se sbírají především v květnu a červnu. Mají močopudné a projímavé 
účinky, čistí pokožku i krev a odstraňují nepříjemný tělesný pach. Dají se také použít zevně 
především na tzv. suché zábaly, kdy se do čerstvých listů balí klouby při revmatických 
bolestech. Léčivé účinky listů dosud nejsou dostatečně vědecky prozkoumané [3,8]. 

Kůra je využívána především v homeopatickém lékařství a to především kůra z mladých 
výhonků. Získává se v březnu a dubnu. Má podobné účinky jako listy a v minulosti se 
používala při zácpě a artritidě [3,19]. 

Většina literatury se zaměřuje na studium bezu černého jako takového, pouze malá část 
prací je věnována bezovým výliskům, bez ohledu na jejich vysoký obsah anthokyanů          
(75 - 98 %). I přes tento fakt není výliskům přisuzována vysoká pozornost a ekonomická 
hodnota. Běžně se využívají jen jako krmivo pro zvěř, nebo organické hnojivo [20]. 
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2.2 Anthokyany 

Anthokyany jsou již dlouhou dobu součástí lidské stravy a díky svým pozitivním 
zdravotním účinkům se znovu dostávají do popředí zájmu. Jejich název je odvozen z řeckých 
slov anthos = květ a kianos = modrá. V české odborné literatuře se rovněž označují jako 
anthokyany nebo anthokyaniny [21]. 

 Jsou to přirozeně se vyskytující ve vodě rozpustné rostlinné pigmenty, které se řadí do 
skupiny zvané flavonoidy. Doposud bylo v přírodních zdrojích identifikováno přibližně 300 
anthokyanů. Vyskytují se u různých druhů květů, ovoce a zeleniny, kde jsou lokalizovány 
v buněčných vakuolách.  Mezi hlavní zdroje patří drobné ovoce, jako je černý bez, borůvky, 
brusinky, aronie, černý rybíz, maliny, jahody nebo hrozny vinné révy [21,22].  

Barevný odstín a stabilita anthokyanů jsou funkcí jejich vnitřní stavby a vnějších faktorů. 
Proto je pro ně charakteristická široká škála barevných odstínů, a to od tmavě modrých a 
fialových přes červené až po růžové a oranžové tóny, která zvyšuje jejich spotřebitelskou 
oblibu. Anthokyany jsou také považovány za skupinu bioaktivních látek, které vykazují 
mnohé příznivé účinky na lidský organismus. Tyto účinky jsou antioxidační, antimikrobiální, 
antikarcinogenní, antivirové a protizánětlivě. Anthokyany jsou také doporučovány při 
prevenci glaukomu a jiných zrakových poruch. Jejich konzumace působí jako prevence proti 
obezitě nebo cukrovce. Navzdory jejich vysokému potenciálu využití pro potravinářský, 
farmaceutický a kosmetický průmysl, je jejich použití omezeno zvláště kvůli jejich relativní 
nestabilitě a nízkému procentu extrakce. Proto se vědci v různých oborech stále více zabývají 
řešením těchto problémů [22,23]. 

2.2.1 Anthokyany z chemického hlediska 

Anthokyany jsou glykosidy aglykonů zvaných anthokyanidiny. Jedná se tedy 
o polyhydroxy a polymethoxy deriváty 2-fenylbenzopyriliového neboli flavyliového kationtu. 
Flavyliový kation je tvořen aromatickým kruhem [A], který je vázaný k heterocyklickému 
kruhu [C], který je rovněž vázaný vazbou uhlík-uhlík na třetí aromatický kruh [B]. Uvádí se, 
že v přírodě existuje 23 přirozeně se vyskytujících anthokyanidinů, z nichž nejvýznamnější 
jsou kyanidin, pelargonidin, peonidin, malvinidin, petunidin a delfinidin. Struktura 
anthokyanidinu je znázorněna na obrázku (Obr. 8) a substituenty uvedeny v tabulce 1 [24]. 

Hlavní rozdíly mezi jednotlivými anthokyany jsou v počtu hydroxylových skupin či 
methoxyskupin, v počtu a povaze vázaných cukrů, aromatických či alifatických 
karboxylových kyselinách vázaných na cukernou část molekuly a polohách těchto vazeb. 
Substituce aglykonu methoxy- nebo hydroxy- skupinami má vliv na barvu anthokyanů. Větší 
počet methoxy- skupin vede k červenému zbarvení, zatímco zvýšený počet hydroxy- skupin 
přispívá k tmavším a modřejším odstínům. Methoxy- skupiny se vyskytují ve třech hlavních 
anthokyanidinech: peonidinu, malvidinu a petunidinu [24]. 
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Obr. 8. Obecná struktura anthokyanidinů  

 

Tabulka 1 Struktura nejčastěji se vyskytujících anthokyanidinů v přírodě [24] 

Název 
anthokyanidinu 

Substituce 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

Delfinidin OH OH H OH OH OH OH 
Cyanidin OH OH H OH OH OH H 
Pelargonidin OH OH H OH H OH H 
Peonidin OH OH H OH OMe OH H 
Malvinidin OH OH H OH OMe OH OMe 
Petunidin OH OH H OH OMe OH OH 

 
Nejčastěji jsou anthokyanidiny glykosylovány jedním či více cukernými zbytky. Tyto 

cukerné složky přispívají k jejich stabilitě a rozpustnosti ve vodě. Anthokyanidin jako takový 
je velmi reaktivní a v této volné formě se v rostlinách vyskytuje jen zřídka. Nejběžnějším 
cukerným zbytkem je D-glukosa, méně často se pak objevuje D-galaktosa, L-arabinosa, D-
xylosa a D-rhamnosa. Tyto cukry jsou vázány převážně do polohy C3, C7 a C5. Dále mohou 
být cukerné části anthokyanů acylovány alifatickými nebo aromatickými kyselinami. 
Nejběžnější aromatická acylační činidla jsou kyselina kumarová, kávová, ferulová a 
jantarová. Mezi alifatická činidla patří kyselina jablečná, malonová nebo šťavelová [25]. 

2.2.2 Stabilita anthokyanů  

Anthokyany jsou vysoce nestabilní a náchytné k degradaci, která vede k blednutí barev a 
ztrátě bioaktivity. Míra degradace je ovlivněna mnoha faktory, jako je především pH 
prostředí, teplota, přítomnost kyslíku, enzymů a působení slunečného záření. Blednutí barev 
snižuje trvanlivost komerčních výrobků a omezuje využití anthokyanů pro určité aplikace. 
Z toho důvodu bylo provedeno mnoho výzkumů s cílem zlepšit jejich stabilitu, aby mohly být 
dále využívany v potravinách a nápojích. 

  Mnohé studie také prokázaly, že reakcemi s jinými složkami, například s kovovými ionty, 
jinými fenoly, nebo kyselinou askorbovou je možné docílit lepší stability anthokyanů, nebo 
vzniku jinak barevných produktů [26]. 
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2.2.2.1 Vliv pH 

Anthokyany lze nalézt v různých chemických formách, které jsou závislé na pH roztoku. 
Rozlišujeme pět základních forem – flavyliový kation, karbinolová pseudobáze, neutrální 
chinoidní báze, anion chinoidní báze, chalkon (Obr. 9). Při pH 1 a níže převládá flavyliový 
kation, který přispívá k červené barvě. Při zvyšování pH dochází k tomu, že červená barva 
slábne a rovnováha se posune ve prospěch bezbarvé karbinolové pseudobáze a přibližně 
v rozmezí hodnot pH 4-4,5 dochází k úplnému odbarvení. Další vzrůst pH vyvolá tvorbu 
neutrální chinoidní báze, která je charakterizována purpurově červeným zbarvením. 
V rozmezí pH kolem 7,5-8 se tvoří modré zbarvené chinoidní báze. Při pH nad 8 se intenzita 
modré snižuje a postupně se tvoří žlutý chalkon.  

Jestliže dojde opět ke snížení pH na hodnotu 1, přemění se chinoidní a karbinolová báze 
znovu na flavyliový kation. Přeměna chalkonu je o něco pomalejší a není kvantitativní [21]. 

 
 

 
Obr. 9. Změny zbarvení anthokyanů v závislosti na pH prostředí [21]  

Stabilita při určitých hodnotách pH je také ovlivněna přítomností substituenů a dalších 
hydroxy- a methoxy- skupin na kruhu B. Anthokyany s jednou hydroxylovou skupinou na 
kruhu B jsou stabilnější a vykazují intenzivnější zabarvení při neutrálním pH než ostatní 
struktury. Barevnou intenzitu a stabilitu ovlivňuje také acylace. Acylované anthokyany jsou 
citlivější na změnu pH a vykazují modřejší zbarvení než neacylované formy [21].  
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2.2.2.2 Přítomnost kyslíku a peroxidů 

Kyslík a teplota jsou považovány za nejspecifičtější urychlovače degradace athokyanů. Na 
tento fakt poukázali Daravingas a Cain, kteří zjistili, že vyšší stabilitu anthokyanů mají maliny 
konzervované v atmosféře dusíku nebo ve vakuu, oproti konzervaci za přítomnosti vzduchu. 
Kyslík působí rušivě na anthokyany jednak přímými oxidačními mechanismy nebo nepřímo 
prostřednictvím již zoxidovaných složek prostředí, které reagovaly s anthokyany za tvorby 
bezbarvých nebo hnědých produktů. 

Peroxid vodíku rovněž vykazuje škodlivé účinky na anthokyany. Hlavní studie tohoto jevu 
byly provedeny u jahodové šťávy a, které potvrdily, že degradace antokyanových barviv je 
z podstatné části způsobována peroxidem vodíku vznikajícím během oxidace kyseliny          
L-askorbové [22].  

2.2.2.3 Působení teploty a světla 

Protože anthokyany jsou reaktivní a snadno podléhají degradaci, hrají podmínky 
skladování důležitou roli v udržení stálé barevnosti. Mechanismus rozkladných reakcí však 
nezávisí pouze na teplotě, ale i na struktuře barviva. Při tepelném rozkladu 3-glykosidů 
dochází k otevření struktury za vzniku chalkonu, který je posléze degradován na hnědě 
zbarvené produkty. Při rozkladu 3,5-diglykosidů vznikají jako hlavní produkty kumariny, 
respektive jejich diglykosidy. Anthokyany je tedy nejlépe udržovat v chladném a temném 
prostředí. Barviva mohou být úspěšně skladována po několik týdnu v rozmezí 2–4 °C [26,21]. 

Většina anthokyanů však paradoxně vykazuje poněkud vyšší stabilitu při zvýšených 
teplotách používaných při zpracování ovoce a zeleniny. Tento jev se vysvětluje ochranným 
efektem různých složek systému a také kondenzací monomerů. V těchto reakcích vznikají 
stabilnější oligomerní pigmenty, jejichž množství se zvyšuje s teplotou a dobou skladování. 
Jsou významnými nositeli barvy především u ovocných šťáv a červených vín [21]. 

2.2.2.4 Enzymatické změny 

Ztráta barvy může být způsobena také enzymy a to převážně glykosidasami a 
polyfenoloxidasami. 

Glykosidasy hydrolyzují glykosidové vazby anthokyanu za vzniku aglykonu a příslušného 
cukru. Aglykon je nestabilní a samovolně se následně transformuje na bezbarvé deriváty. 

Polyfenoloxidasy jsou enzymy, které se přirozeně vyskytují v plastidech mnoha 
rostlinných druhů, a to především v ovoci a zelenině, a zbůsobují jejich hnědnutí. Nicméně, 
samotná polyfenoloxidáza nemůže degradovat anthokyany, protože potřebuje pro svoji 
aktivitu určitý substrát. Tím je například kyselina kávová, kyselina gallová nebo 
chlorogenová. Všechny tyto kyseliny se řadí k o-difenolovým sloučeninám, které jsou rovněž 
přítomny v ovoci a jsou zahrnuty do prvního kroku polyfenolické oxidace. Kyselina je 
oxidována na její o-chinonovou formu, která následně oxiduje anthokyany za vzniku hnědého 
polymeru [26]. 

Pro polyfenolickou oxidaci je zásadní tvorba chinonu z kyseliny, proto by jeho redukce 
mohla účinně inhibovat oxidační degradaci anthokyanů. Jako redukční činidlo se využívá 
například kyselina askorbová. Tato kyselina zpomaluje ztrátu barvy tím, že působí jako donor 
vodíkových atomů a přeměňuje chinony zpět na jejich kyselinovou formu. Dokud je ve směsi 
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přítomný vitamin C, tak jsou anthokyany chráněny proti polyfenolické oxidaci. Je tedy 
dostatečně silné redukční činidlo. Na druhou stranu, pokud je kyselina askorbová přítomna 
v roztoku anthokyanů, do kterého je zároveň zaváděn kyslík, tak dochází k destrukci obou 
sloučenin [26]. 

2.2.2.5 Interakce s kovovými ionty 

Významnou vlastností anthokyanů je jejich schopnost vytvářet komplexy s kovovými 
ionty. Týka se však jen anthokyanů, které mají na aromatickém kruhu [B] navázány dvě 
hydroxylové skupiny.  

Reakcí anthokyanových pigmentů a některými kovovými ionty může docházet ke 
stabilizaci zbarvení. Některé studie tvrdí, že k modrému zbarvení dochází při interakci mezi 
anthokyany a kovy jako je Al3+, Fe3+, Cu2+, Mg2+. Tato interakce přináší alternativu 
stabilizace barviv, která by mohla být využívána v potravinářství. Je však nutné použít 
zdravotně nezávadné kovy, tdeálně takové, které jsou součástí naší přirozené stravy [27]. 

2.2.3 Biologická aktivita 

Anthokyany jsou zajímavé nejen z potravinářského hlediska jako přírodní barviva, ale jsou 
hlavně významné z hlediska jejich pozitivního působení na lidské zdraví. 

Mnoho prospěšných aktivit je přisuzováno anthokyanům a většina prací zabývajících se 
prokazováním těchto aktivit, je zaměřena na antioxidační vlastnosti anthokyanů a jejich vliv 
na kardiovaskulární onemocnění. Většina z nich jsou studie in vitro a jen ojediněle byly 
prováděny studie in vivo. Obecně stanovují celkovou antioxidační kapacitu v plazmě po 
konzumaci zdroje bohatého na anthokyany [28]. 

Anthokyany jsou schopny zabránit oxidačnímu poškození DNA, bílkovin, tuků a dalších 
makromolekul, způsobených reaktivními druhy kyslíku (ROS). Předpokládá se, že 
anthokyany působí na dvou úrovních. Mají systémový účinek, poněvadž jsou absorbovány a 
cirkulují v krvi a tím působí na různé cílové tkáně v lidském těle. Anthokyany také mohou 
působit lokálně ve střevech, jestliže nejsou vstřebány střevní sliznicí. Nebo mohou působit 
jako ochranné prostředky, například proti poškození jater, nebo chrání pokožku před UV 
zářením. V případě účinků ve střevě zatím není zcela jasné, zda jsou způsobeny výchozími 
anthokyany nebo metabolity tvořenými střevní mikroflórou.  

I když jsou anthokyany vylučovány převážně ve své intaktní formě jako glykosidy bylo 
zjištěno, že jakmile ve střevech absorbují, jsou anthokyany metabolizovány za vzniku síranů, 
glukuronidů a methylovaných derivátů. Doposud jsou biologické účinky těchto 
anthokyanových metabolitů do značné míry neznámé. Také bylo dokázáno, že střevní 
mikroflóra hraje důležitou roli v biotransformaci anthokyanů [28]. 

Poškození volnými radikály přispívá k vzniku mnoha chronických onemocnění, a proto 
antioxidanty mohou mít příznivý vliv na lidské zdraví na různých úrovních. Anthokyany  jsou 
účinnými antioxidanty a lapači volných radikálů. V rámci testovaných anthokyanů má 
delfinidin-3-glukosid prokázatelně nejvyšší antioxidační kapacitu. Biologická aktivita 
izolovaných anthokyanů a anthokyanidinů nebo potravin bohatých na anthokyany se mohou 
projevovat na různých úrovních: 
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Prevence kardiovaskulárního onemocnění 
Je pravděpodobně nejvíce studovaný účinek a jeden z mnoha, u kterého existuje velké 
množství epidemiologických důkazů. Anthokyany jsou schopny působit na různé buňky, které 
se podílejí na rozvoji aterosklerózy, což je jedna z hlavních příčin kardiovaskulární 
dysfunkce. 

Antimutagenní aktivita 
Bylo zjištěno, že anthokyany mají protizánětlivé i chemopreventivní vlastnosti. 

Příznivé účinky na cukrovku 
Anthokyany mohou mít příznivý vliv na cukrovku v podstatě na dvou úrovních. Na jedné 
straně mohou ovlivňovat vstřebávání glukosy a na straně druhé mohou mít ochranný účinek 
na buňky pankreatu. Bylo prokázáno, že denní podávání anthokyanů z červeného vína 
potkanům snižuje koncentraci glukózy v moči. Kromě toho anthokyany obsažené v červeném 
víně zabraňují tvorbě volných kyslíkových radikálů. Ze všech anthokyanů jsou nejúčinnějšími 
stimulátory kyanidin-3-glukosid, delfinidin-3-glukosid.  

Účinky na trávicí trakt 
Anthokyany zabraňují nebo zmírňují zánětlivé procesy vedoucí k poškození žaludku. Studie 
dokázaly, že kyanidin chrání žaludeční sliznici před poškozením způsobeným aspirinem. 

Antimikrobiální, antivirová aktivita 
I když mnohé studie ukazují, že izolované anthokyany nebo rostlinné extrakty bohaté na 
anthokyany mají vliv na růst mikroorganismů, výsledky však zatím nejsou zcela přesvědčivé. 
V jedné studii bylo prokázáno, že extrakty z různých bobulí měly inhibiční účinek na růst     
G- bakterií, ale neměly žádný vliv na G- bakterie samotné. Navíc se ukázalo, že extrakty z 
černého rybízu stimulovaly růst různých kmenů Lactobacillus paracasei a Lactobacillus 
rhamnosus, ale inhibovaly růst Escherichia coli. Další výzkumy ale prokázaly, že extrakty z 
černého rybízu inhibují růst různých druhů Staphylococcus aureus, Escherichia coli a 
Enterococcus faecium, ale stimulují růst Saccharomyces cerevisiae. Účinek anthokyanů na 
mikrobiální patogeny doposud nebyl do hloubky prozkoumán. 

Dále bylo ověřeno, že anthokyany mají  pozitivní vliv na šeroslepost, regenerují sítnicí, 
zlepšují ostrost vidění a mají prokázané antivirové účinky proti chřipkovým A a B virům a 
proti herpes viru typu 1 (opar na rtu) [28].  

2.2.4 Využití antokyanových barviv v potravinářství 

V posledních letech výrazně vzrostla snaha potravinářského průmyslu nahradit syntetická 
barviva přirodními, především kvůli bezpečnosti. Anthokyany izolované z přírodních zdrojů 
se jako potravinářská barviva pod označením E163 používají již více než 100 let. Jsou vhodné 
pro barvení potravin o pH  3,5, jako jsou nealkoholické a alkoholické nápoje, sladkosti, 
zmrzlina, mléčné výrobky a konzervy, protože jsou stabilnější v kyselém prostředí. 
Potenciální zdroje těchto barviv jsou omezeny dostupností jak rostlinného materiálu, tak 
celkovými ekonomickými podmínkami jejich výroby, takže jen několik málo rostlinných 
druhů je průmyslově využíváno [21]. 

Jako nejčastější zdroj anthokyanů se využívají hrozny révy vinné (slupky nebo sedimenty 
šťávy), které obsahují 0,3-7,5 g.kg-1 pigmentu.  Bohatým zdrojem jsou také plody černého 
bezu (2-10 g.kg-1) nebo plody aronie (Aronia melanocarpa, 10 g.kg-1), které mají podobné 
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složení pigmentů. Dalšími zdroji jsou hlávky červeného zelí (0,7-0,9 g.kg-1), květy ibišku, 
pomeranče s červenou dužinou (Citrus sinensis), listy a semena červených odrůd kukuřice a 
další [21]. 

2.2.5 Metody stanovení 

Analýza anthokyanů je složitý proces, v důsledku jejich schopnosti podléhat strukturním 
transformacím a jejich podobností s jinými flavonoidy. Celý proces analýzy se skládá 
z počáteční extrakce anthokyanů z rostlinných tkání, purifikace a samotné identifikace 
jednotlivých anthokyanů [29]. 

2.2.5.1 Extrakční metody 

Extrakce antokyanů je prvním krokem při stanovení celkových, ale i jednotlivých 
antokyanů v jakémkoliv typu rostlinné tkáně. Volba extrakční metody je velice důležitá a do 
značné míry závisí na účelu extrakce a povaze anthokyanových barviv a zdrojovém materiálu. 
Cílem extrakce je získat maximální množství antokyanů s minimální degradací a minimálním 
množstvím adjunktů. Je také žádoucí, aby extrakční postup nebyl příliš složitý, nebezpečný, 
časově náročný, nebo nákladný.  V procesu získávání rostlinných pigmentů je třeba znát jejich 
rozpustnost v různých typech rozpouštědel [29]. 

Anthokyany jsou polární molekuly, proto mezi nejčastěji používaná rozpouštědla patří 
methanol, ethanol, voda a aceton. Extrakce methanolem je o 20 % účinnější než ethanolem a 
o 73 % učinější než vodou, ale kvůli toxicitě methanolu se v potravinářském průmyslu 
preferuje ethanol. Často se pracuje se směsí těchto rozpouštědel (methanol/voda, 
ethanol/voda, methanol/aceton/voda, aj.) a jejich okyselenými roztoky. Pro okyselení se 
používá především kyselina chlorodovodíková, může však vést k degradaci pigmentů, proto 
se doporučuje 0,01-1% kyselina chlorovodíková, nebo použití slabších organických kyselin 
(např. kyselina mravenčí, octová, citronová nebo vinná) [29]. 

Tradiční extrakční metody (CSE) užívají polární rozpouštědla lehce okyselené kyselinami 
nebo siřičitany. Vysokotlaké extrakční procesy, jako extrakce superkritickými tekutinami 
(SFE) a extrakce rozpouštědlem za zvýšeného tlaku a teploty (ESE), představují účinné 
alternativy k CSE.  

SFE je technika, která může odstranit různé aktivní složky z rostlinných matric. Tato 
technika je vhodná pro extrakci anthokyanů, protože může zabránit tepelné degradaci a díky 
nepřítomnosti světla a kyslíku i oxidačním reakcím. V potravinářských a farmaceutických 
aplikacích je neúčinnějším superkritickým rozpouštědlem CO2. Mezi nevýhody CO2 patří 
jeho nepolární povaha a neschopnost extrahovat sloučeniny s vysokou molekulovou 
hmotností. K překonání těchto problémů byla vyvinuta novější technika [20]. 

ESE zahrnuje použití vody nebo organických rozpouštědel v kombinaci s CO2 za 
zvýšeného tlaku (3,3 – 20,3 MPa) a teploty (40 – 200°C). Tyto podmínky umožňují zvýšení 
účinnost extrakce [20]. 

2.2.5.2 Purifikace 

Často je kvalitativní a kvantitativní analýza anthokyanů komplikována přítomností dalších 
sloučenin, které mohou interferovat s měřeními. Přítomnost jiných sloučenin může ovlivnit 



23 
 

stabilitu nebo analýzu anthokyanů. Pokud se předpokládá přítomnost značného množství 
lipdů, chlorofylů nebo nežádoucích polyfenolů v extraktech, mohou být tyto látky odstraněny 
promytím petroetherem, ethyletherem, diethyletherem nebo ethylacetátem.  

Pro purifikaci anthokyanů je možné použít různé druhy polymerních sorbentů, včetně 
iontoměničových. 

Při využití některých kolon, například v poslední době velice populárních C18, není třeba 
předchozí purifikace. Anthokyany se váží na pevnou fázi, zatímco polární sloučeniny jako 
jsou kyseliny a cukry, mohou být vymyty okyselenou vodou [29]. 

2.2.5.3 Identifikace  

Prvotní pokusy o separaci anthokyanů byly založeny na absorpci barviv na 
chromatografický papír nebo jiný absorbent. Papírová chromatografie (PC) ale nepřipouštěla 
získání většího množství čistých anthokyanů a také vyžadovala mnoho času na vyvinutí 
chromatogramu. Tenkovrstvá chromatografie poskytuje oproti papírové chromatografii 
některé výhody, jako je například menší spotřeba vzorku pro analýzu nebo kratší doba eluce a 
spolu s UV-VIS spektrofotometrií se již tradičně používá k identifikaci anthokyanů. Také pH-
diferenciální metoda se ukázala být rychlou, jednoduchou a metodou pro měření celkových 
anthokyanů. Poslední dobou se stává populární i kapilární elektroforéza (CE) na analýzu 
anthokyanů. Nicméně i přes to je stále nejpoužívanější metodou kapalinová chromatografie, 
která se používá k tomuto účelu ve většině laboratoří [26,30,31]. 

 
pH-diferenciální metoda 

Se základy pH-diferenciální metody přišli v roce 1948 Sondheimer a Kertesz. Představili 
tak koncept, podle kterého je množství anthokyanů v látce určováno měřením změn 
absorbance při dvou různých hodnotách pH (2,0 a 3,4). Pozdější výzkumy vedly ke 
specifikaci a ke změně těchto hodnot pH na 1,0 a 4,5.  

Jelikož vlivem pH dochází u anthokyanových pigmentů k vratným strukturálním změnám, 
je možné tuto jejich vlastnost využít k vlastnímu měření. Zatímco při pH 1,0 převládá barevná 
forma oxoniová, při pH 4,5 převažuje bezbarvá hemiketalová forma [32]. 

Měření absorbance probíhá nejdříve při vlnové délce kolem 510–520 nm, při které 
u anthokyanů dochází k maximální absorpci záření. A tento rozdíl absorbancí je úměrný 
koncentraci monomerního pigmentu. K druhému měření se využívá vlnová délka 700 nm. 
Důvodem je korekce chyby v měření, způsobené vlivem zákalu. Hodnoty, které jsou 
naměřené při této vlnové délce, jsou od těch prvních odečítány. Obsah pigmentu je následně 
spočítán použitím naměřené absorbance při λmax, molekulové hmotnosti pigmentu a 
molárního absorpčního koeficientu majoritního anthokyanu analyzovaného vzorku. Jelikož 
anthokyanové polymery nepodléhají změnám zbarvení vlivem pH, nemohou být měřeny touto 
metodou. Zjištěnou hodnotu koncentrace z toho důvodu uvádíme jako hodnotu koncentrace 
monomerního pigmentu [32]. 
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Kapilární elektroforéza 
Pro separaci organických molekul se využívá pět typů kapilární elektroforézy, přičemž pro 

separaci, identifikaci a kvantifikaci anthokyanů se nejčastěji používá kapilární zónová 
elektroforéza (CZE) [26,33]. 

Zařízení se skládá z křemenné kapiláry, dvou zásobníků a zdroje napětí. Kapilára je 
naplněna elektrolytem, který vede elektrický proud. Její konce jsou ponořeny do zásobníku 
s elektrolytem, společně s elektrodami. Mezi elektrody se aplikuje vysoké napětí, kolem       
10 – 30 kV. Malý objem vzorku se nadávkuje do konce kapiláry. Kapilára prochází přes 
detektor, většinou fotometrický. Záznam závislosti odezvy detektoru na čase se nazývá 
elektroforegram, který je podobný chromatogramu [33]. 

Princip elektroforézy spočívá v migraci elektricky nabitých částic v elektrickém poli a 
elektroosmotickém toku. Elektroosmotický tok je tok elektrolytu, který je způsobený nábojem 
vnitřní stěny kapiláry a aplikovaným potenciálem. Různé částice se pohybují různými směry a 
různou rychlostí podle náboje. Kationty migrují k zápornému pólu, anionty ke kladnému a 
neutrální částice se nepohybují. Vlivem odlišné rychlosti pohybu složek vzorku se v průběhu 
separace vytvářejí oddělené zóny jednotlivých složek [33]. 

Separací anthokyanů pomocí kapilární elektroforézy se zabývá velice málo studií. V roce 
1996 byla provedena studie zabývající se separací anthokyanů v jahodách a bezu pomocí 
CZE. Autoři použili křemennou kapiláru a pufr o pH 8. Ve srovnání s kapalinovou 
chromatografií při pH 1,8 byl u CZE při pH 8 vyžadován mnohem koncentrovanější vzorek 
pro získání odpovídající odezvy. 

V roce 1998 vědci metodou CZE separovali anthokyany černého rybízu. Pro stanovení 
použili křemennou kapiláru, kyselý fosfátový pufr (pH 1,5) a acetonitril (2:1 v/v). Čtyři 
anthokyany přítomné v černém rybízu, hlavně kyanidin a delfinidin 3-glukosidy a                 
3-rutinosidy, byly separovány ve stejném časovém rozsahu jako u LC analýzy a za spotřeby 
mnohem menšího množství vzorku a rozpouštědla [34]. 

2.3 Kapalinová chromatografie 

Vysoce účinná kapalinová chromatografie (High Performance Liquid Chromatography, 
HPLC) se řadí mezi jednu z nejrozšířenějších a nejvýznamějších separačních metod. Tato 
metoda má mnoho výhod a je vhodná pro dělení organických méně těkavých kapalných nebo 
tuhých látek, které jsou rozpustné ve vodě, v zředěných kyselinách či organických 
rozpouštědlech [33]. 

2.3.1 Princip kapalinové chromatografie  

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie je založena na separaci analytů na základě jejich 
distribuce mezi stacionární a mobilní fází, která je vždy kapalná. Stacionární fází pak může 
být tuhá látka nebo kapalina, která je ukotvena na tuhém nosiči v chromatografické koloně. 
Během separace pak dochází k různým typům interakcí [33]. 

Vysokoúčinný kapalinový chromafograf pak pracuje tak, že jsou vzorky dávkovány 
dávkovacím ventilem do mobilní fáze. Mobilní fáze je vedena kapiláramii ze zásobních lahví 
přes odplyňovací zařízení do vysokotlaké pumpy. Poté prochází přes dávkovací zařízení, kde 
se mobilní fáze míchá s nastřikovaným vzorkem, dále je vzorek unášen na kolonu, která je 
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uložena v termostatu. Na koloně probíhá separace na základě slabých nevazebných interakcí. 
Takto rozdělené analyty putují kolonou s rozdílnými retenčními časy do detektoru. Detektor 
je spojen se zařízením pro automatický záznam dat a pro jejich vyhodnocování. Výsledkem 
zpracování odezvy detektoru chromatografický záznam, chromatogram. Chromatogram je 
charakteristický elučními křivkami (píky), které odpovídají jednotlivým separovaným 
složkám [35]. 

Charakteristickou veličinou pro každou separovanou látku v daném systému je retenční 
(eluční) čas tR nebo retenční (eluční) objem VR. Retenční čas je doba od nadávkování vzorku 
po dosažení maxima eluční křivky a retenční objem, který za tuto dobu proteče kolonou. 
Retenční hodnoty pro látku, která neinteraguje se stacionární fází a pohybuje se v koloně 
stejnou rychlostí jako mobilní fáze, se nazývají mrtvý retenční objem VM a mrtvý retenční čas 
tM [35, 36]. 

Hlavním cílem chromatografické analýzy je co nejlépe rozdělit analyzovaný vzorek v 
přijatelném čase. Při separaci vzorku může dojít k úplnému, částečnému nebo také 
nedokonalému rozdělení složek [35, 36]. 

2.3.2 Kapalinová chromatografie v systémech s obrácenými fázemi 

Vedle účinných kolon a celkové kvality instrumentace rozhoduje o kvalitě separace při 
HPLC především použitý chromatografický systém, tj. kombinace stacionární a mobilní fáze. 
Podle relativní polarity stacionární a mobilní fáze rozlišujeme chromatografický systém s 
normálními fázemi, kde je stacionární fáze polárnější než fáze mobilní, a chromatografický 
systém s obrácenými fázemi, kde má mobilní fáze větší polaritu než fáze stacionární. 
V systému s obrácenými fázemi náplní kolon bývá silikagel, na který se naváže 
vhodný ligand – např. oktadecylový uhlíkový řetězec (C18), oktylový uhlíkový řetězec (C8). 
Mobilní fáze je polární, nejčastěji směs vody a polárních rozpouštědel (methanol, acetonitril), 
popřípadě s přídavkem pufrů, solí nebo kyselin. 

Aplikační možnosti u chromatografického systému s obrácenými fázemi jsou velmi široké. 
Tímto způsobem se separují polární sloučeniny, mezi něž řadíme vitaminy, antokyany, 
organické kyseliny, cukry či fenolové sloučeniny.  Ve srovnání kapalinové chromatografie 
s normálními fázemi se tato metoda vyznačuje podstatně vyšší reprodukovatelností a 
separační účinností i možností aplikace gradientové eluce, a proto není divu, že v současnosti 
se používá chromatografie s obrácenými fázemi asi v 80 % aplikací vysokoúčinné kapalinové 
chromatografie [37]. 

 
Gradientová eluce 

V průběhu gradientové eluce se složení mobilní fáze postupně mění s časem podle předem 
zadaného programu a to tak, aby eluční síla mobilní fáze postupně vzrůstala. Méně 
zadržované látky se tedy eluují mobilní fází s nižší eluční silou při dobré úrovni vzájemné 
separace, zatímco eluce látek se silnou afinitou ke stacionární fázi se urychlí až při zvýšené 
eluční síle mobilní fáze v závěrečné fázi gradientové eluce. V systémech s obrácenými fázemi 
při gradientové eluci se tedy pracuje s rostoucí koncentrací organického rozpouštědla ve 
vodné mobilní fázi [37]. 
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2.3.3 Součásti kapalinového chromatografu 

Chromatograf zabezpečuje transport mobilní fáze, separaci látek a následnou detekci a 
skládá se ze zásobních lahví mobilní fáze, odplyňovače mobilní fáze, čerpadla, dávkovacího 
zařízení, termostatu, kolony se stacionární fází, detektoru a láhve na vytékající odpad. Schéma 
chromatogramu je znázorněno na obrázku (Obr. 10) [36, 38]. 

 

 
Obr. 10. Schéma HPLC [39] 

 

2.3.3.1 Čerpadla  

Na čerpadla jsou kladeny poměrně vysoké nároky. Musí zajišťovat konstantní průtok 
s přesností vyšší než 2 % plynule regulovatelný v rozsahu přibližně 0,1 – 10 ml.min-1 
s pracovním tlakem až několik desítek MPa. Všechny části čerpadla, které jsou ve styku 
s mobilní fázi, musí být z takových materiálů, aby nedocházelo ke kontaminaci nebo korozi 
čerpadla. Vnitřní objem čerpadel musí být co nejmenší, aby umožnil rychlou výměnu mobilní 
fáze [40]. 

Jednou z důležitých vlastností každého čerpadla je stabilní průtok mobilní fáze. 
V opačném případě jsou často výsledky nepřesné a mohly by kolísat retenční časy [35]. 

Principiálně se čerpadla dělí do dvou skupin. Záleží na tom, zda pracují při konstantním 
tlaku nebo objemovém průtoku. Oba tyto typy pracují na stejném principu, kdy se vytlačuje 
mobilní fáze ze zásobníku pístem či membránou, avšak hlavním rozdílem je způsob dosažení 
pohybu pístu čerpadla. Čerpadla pracující s konstantním tlakem, jako jsou například 
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pneumatická čerpadla, využívají tlak plynu nebo hydraulické kapaliny na píst čerpadla. U 
čerpadel pracujících s konstantním objemovým průtokem je využíván k pohybu pístu 
mechanický pohyb, patří sem například čerpadla injekčního typu nebo dvoupístová čerpadla 
zapojená do série [35]. 

2.3.3.2 Dávkování vzorku 

Účinnost procesu je do jisté míry závislá i na dávkování vzorku na chromatografickou 
kolonu. Dávkování vzorku by mělo být ve formě úzkého koncentračního pulzu, aby 
nedocházelo k rozmytí vzorku. Vzorek je dávkován do proudu mobilní fáze buď pomocí 
manuálního smyčkového dávkovače na principu šesticestbývh ventilů, nebo pomocí 
automatického dávkovače, tzv. autosampleru, se zásobníkem na vzorky. V něm se nejčastěji 
dávkuje jehlou s určitým rozmezím nástřikového množství, které se nastavuje programově 
[35].    

2.3.3.3 Kolony 

Kolony používané pro HPLC musí vykazovat určité vlastnosti. Musí odolávat vysokým 
tlakům, musí být odolné, aby zvládly chemické působení mobilní fáze. Kolony se vyrábějí 
z nerezové oceli, skla s velkou mechanickou pevností nebo plastů (PEEK - polymer: 
polyetheretherketon) o určitém vnitřním průměru a délce. V některých případech je výhodné 
použít předkolonu, která je řazena před separační kolonu. Předkolona se využívá hlavně 
z důvodu ekonomického, zachytává největší nečistoty, čímž se zvýší životnost kolony [36]. 

2.3.3.4 Detektory 

Detektory jsou v HPLC umístěny za kolonou a zaznamenávají rozdíl v signálu mezi 
průchodem čisté mobilní fáze a mobilní fáze obsahující analyt. Existuje celá řada detektorů, 
které se liší principem funkce, konstrukcí, citlivostí, selektivitou mezí detekce a lineárním 
dynamickým rozsahem. Volba detektoru je závislá na konkrétní aplikaci. Nejčastěji se 
používají detektory spektrofotometrické, fluorimetrické, elektrochemické, refraktometrické a 
hmotnostní [36]. 

Spektrofotometrické detektory se řadí k nejběžnějším detektorům. Jsou založeny na 
principu absorpce záření vlnových délek 190 – 800 nm, kdy se měří absorbance eluátu, který 
protéká detekční celou. Ta musí být dostatečně malá a mít dostatečně dlouhou optickou dráhu. 
Kvantitativní vyhodnocení je následně založeno na Lambert-Beerově zákoně. V současnosti 
se nejčastěji používají jako detektory následující 2 typy spektrofotometrů.: 

1. Detektory s programovatelnou vlnovou délkou, kde lze vlnovou délku nastavovat 
v určitém rozmezí, nejčastěji od 190 do 800 nm. Vlnová délka je měnitelná během analýzy.  

2. Detektory s diodovým polem. Tyto detektory snímají vymezené spektrum v reálném 
čase. Získané spektrum pak lze použít k potvrzrní identifikace separované látky[35]. 

Fluorescenční detektor je založen na principu fluorescence a měření emisního záření, které 
látka vyzáří po absorpci primárního (excitačního) elektromagnetického záření. Eluent protéká 
detekční celou a absorbuje záření vhodné vlnové délky. Absorpcí elektromagnetického záření 
přecházejí molekuly látek ze základního stavu do vyšších vibračních hladin. Absorbovanou 
energii může excitovaná molekula vyzářit jako fluorescenci. Během vzniku fluorescence se 
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část energie ztratí. Proto platí, že emitovaný foton má vždy nižší frekvenci (a tedy 
nižší energii a vyšší vlnovou délku), než původní absorbovaný [35]. 

Refraktometrické detektory jsou založeny na měření rozdílu mezi indexem lomu eluátu a 
čisté mobilní fáze. Protože tyto rozdíly bývají malé, je refraktometrický detektor málo citlivý. 
Při jeho použití se musí přísně dodržovat konstantní teplota.  

Elektrochemické detektory jsou používány pro detekci látek, které jsou schopné 
elektrochemické reakce probíhající na fázovém rozhraní elektroda - roztok (mobilní fáze) a 
měří určitou elektrickou veličinou, jako je elektrodový potenciál, proud, aj. vyvolanou 
průchodem látky průtokovou celou detektoru, ve které jsou umístěny elektrody s vloženým 
pracovním napětím nezbytným k průběhu elektrochemické reakce, a to v systému 
dvouelektrodového nebo tříelektrodového zapojení. Mezi elektrochemické detektory řadíme 
amperometrické a coulometrické detektory měřící elektrický proud a náboj [35]. 

V posledních letech prudce vzrůstá využití hmotnostních detektorů. Hmotnostní 
spektrometry jako detektory v HPLC patří do skupiny spojených technik, které jsou velmi 
specifické. Kromě údajů z chromatogramu poskytují spektrální údaje o identitě látky. Proces 
identifikace a kvantifikace látek se odehrává ve třech krocích. Nejdříve musí dojít k ionizaci 
vzorku, kdy jsou neutrální molekuly v iontovém zdroji převedeny na ionty. Poté se ionty 
rozdělí podle poměru m/z (hmotnost/náboj) a jejich urychlení v analyzátoru a nakonec 
proběhne detekce iontů a zesílení signálu v detektoru [35]. 

2.3.4 Stanovení anthokyanů bezu černého kapalinovou chromatografií 

Kapalinová chromatografie s reverzní fází je nejpoužívanější metoda separace anthokyanů, 
obvykle ve spojení s UV detekcí v diodovém poli. Anthokyany mají absorpční maximum při 
520 nm, kterým se liší od ostatních flavonoidů. Na separaci anthokyanů se nejčastěji používají 
kolony C18. Proto, aby bylo dosaženo efektivní separace, se využívá gradientová eluce. 
Mobilní fáze je nejčastěji tvořena methanolem nebo acetonitrilem s přídavkem malého 
množství kyseliny mravenčí, octové nebo trifluoroctové pro stabilizaci anthokyanů. Některé 
pracovní podmínky HPLC analýzy bezu jsou uvedeny v tabulce 2 [41]. 
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Tabulka 2 Podmínky HPLC analýzy s DAD detektorem anthokyanových barviv bezu 

typ kolony mobilní fáze Gradient průtok  
[ml.min-1] 

detektor odkaz 

Eclipse, XDB 
C18   
(4.6× 150 mm; 
5μm) 

(A) 0,1 % kyselina 
mravenčí/acetonitril 
(99:1)/voda(v/v)   
(B) 0,1% kyselina 
mravenčí/acetonitril 

5 % B (0-2 min), 5-40 
% B (2-18 min),  
40−90 % B (18−20 
min), 90 % B (20−24 
min) 90−5% B (24−25 
min) 5% B (25−30 
min) 

0,5  DAD [42] 

C18 Aqua  
(250 x 4,6 mm; 
5nm) 

(A)voda/mravenčí/acet
onitril (87/10/3) 
(B)voda/mravenčí/acet
onitril (40/10/50) 

6 - 30 % B (15 min), 
30 - 50 % B (15 min), 
50 - 60 % B (5 min), 
60 - 100 % B (5 min), 
100 - 6 % B (5 min) 

0,8 DAD [43] 

Gemini C18 
(150 x 4,6 mm; 
3 um) 
 

(A) 0,1% kyselina 
mravenčí /destilovaná 
voda  
(B) 0,1% kyselině 
mravenčí /acetonitril 

5 - 20 % B  (15 min), 
20 - 30% B (5 min), 
izokraticky (5 min), 30 
- 90 % B (5 min), 
izokraticky (15 min), 
počáteční podmínky 

0,6 DAD [44] 

Gemini C18 
(150x4.6 mm; 3 
μm) 
 

(A) 1% kyseliny 
mravenčí/voda 
(B) 100% acetonitril 
 

3 – 9 % B (0–5 min),  
9 – 16 % B (5–15 
min), 16 – 50 % B 
(15–45 min),  
50 % B (45–50 min) 

1 DAD [6] 

 
Spojení vysoce účinné kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií (HPLC/MS) 

se rozvinulo v posledním desetiletí. MS je velice citlivá metoda molekulární analýzy, která 
umožňuje identifikaci a kvantifikaci neznámých sloučenin ze vzorku. Nejdůležitějším 
aspektem pro optimální průběh analýzy je volba vhodné ionizační techniky a typ analyzátoru. 
Ionizace elektrosprejem (ESI) a chemiská ionizace za atmosférického tlaku (APCI) jsou 
vysoce citlivé, vykazují výbornou ionizační stabilitu a jsou vhodné pro ionizaci 
polyfenolových sloučenin. Jako analyzátory se osvědčily převážně průletový analyzátor 
(TOF), kvadrupulový analyzátor a iontová past. Pro analýzu polyfenolových sloučenin je 
vhodné i tandemové uspořádání (MS/MS) spolu s kvadrupólovým analyzátorem. Některé 
pracovní podmínky určení anthokyanů v bezu pomocí HPLC analýzy s MS detektorem jsou 
uvedeny v tabulce 3 [24,26,30,45]. 
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Tabulka 3 Pracovní podmínky HPLC analýzy anthokyanů bezu s MS detektorem 

typ kolony mobilní fáze Gradient Průtok 
[ml.min-1]  

detektor odkaz 

LUNA C18-RP 
(250 × 3 mm; 5 
µm) 
 

(A) 5% kyselina 
mravenčí/voda 
 (B) ACN/voda (60/40) 

3–20 % B (0–30 min), 
20–50 % B (30–40 
min)  

1 MS [46] 

Agilent Eclipse 
XDB - C18 (150 
x 4,6 mm; 5 μm) 
 

(A) 0,1% kyselina 
mravenčí/voda (v/v) 
(B) 0,1% kyselina 
mravenčí, acetonitril 
(v/v) 

5 % B (0 min), 30 % B 
(20min), 100 % B 
(30min), 5% B (5min) 
 

1 DAD -
MS 

[47] 

C18 (125 x 4 
mm; 3μm) 
 

(A) 0,5% kyselina 
mravenčí/destilovaná 
voda  
(B) 0,5% kyselina 
mravenčí/acetonitril 

25 % B (5min),  100 % 
B (5-15min), 5 % B 
(10min) 
 

0,5 Q/TOF-
MS 
 

[48] 

Fusion-RP 80A 
(150 x 4.6 mm; 
4 μm) 
 

(A) methanol   
(B) 10% kyselina 
mravenčí 
 

9 - 35 % A (0 - 20 
min), 35 % A (20 - 30 
min), 35 - 50 % A (30 
- 40 min), 50 - 9 % A 
(40 - 55 min) 

1 
 

MS [49] 

Intersil ODS-3 
(250x4,6 mm; 
5mm ) 
 

(A) 1 % kyselina 
mravenčí/voda   
(B) methanol 
 

5 % B (5 min), 8 %  B  
(10 min), 13 %  B (15 
min), 15 % B (19 min), 
40 % B v  (47 min), 
65%  B (64 min), 80 %  
B (65 min)  

1 UV-MS-
MS 
 

[50] 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Použité přístroje, chemikálie a suroviny 

3.1.1 Chemikálie 

 deionizovaná voda (FCH VUT, ČR) 
 acetonitril (Lab-Scan, POCH SA, Polsko) 
 kyselina mravenčí 85% (Lach-Ner s.r.o, ČR) 
 ethanol absolute (Sigma-Aldrich, Německo) 
 methanol 99,9% (Sigma-Aldrich, Steinheim) 

3.1.2 Pomůcky 

 běžné laboratorní sklo 
 automatická pipeta Sartorius Proline 100–1000 μl (Biohit, Finsko) 
 automatická pipeta Finnpipette 0,5–5 ml (Thermo Scientific, USA) 
 injekční stříkačka – 2ml  
 mikrofiltry - 0,45 μm  
 stojan na zkumavky 
 alobal 
 jehly  

3.1.3 Přístroje 

 analytické váhy (Ohaus Corp., USA) 
 pH metr s příslušenstvím (Monokrystaly s.r.o., ČR) 
 ultrazvuková lázeň (Kraintek, Slovensko)  
 chladnička (Liebherr, ČR) 
 mraznička (Goddess, ČR) 
 magnetická míchačka Color Squid (IKA-Werke, Německo) 
 kolona Synergi Max-RP (250 x 4,6 mm, 4 µm) 
 kolona Kinetex EVO C18 (250 x 4,6 mm, 5 µm) 
 HPLC systém (LC-10AD Schimadzu, Japonsko) 

 pumpa HPLC (GT-104 Schimadzu, Japonsko) 
 Odplyňovač HPLC (FCV-10AL Schimadzu, Japonsko) 
 DAD detektor HPLC (SPD-M10AVP Schimadzu, Japonsko) 
 Software pro HPLC (CLASS-LC10 Schimadzu, Japonsko) 
 Dávkovací kohout (RHEODYNE, Velká Británie) 
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3.2 Příprava vzorků 

3.2.1 Původ a uskladnění 

Pro analýzu byly využity dva druhy vzorků. První vzorek byly mražené plody černého 
bezu a druhý již získané průmyslově zpracované výlisky.  Plody černého bezu odrůdy Allesö 
pocházely z Výzkumného a šlechtického ústavu v Holovousech. Ihned po sběru v roce 2016 
byly bezinky v igelitových sáčcích zamraženy a uchovány při teplotě -18°C až do práce 
v laboratoři. 

Výlisky byly vylisovány v Révě Rakvice s.r.o. Jedná se o směs bezinek odrůdy Dana, 
Bohatka, Haschberg. Réva Rakvice s.r.o. je vinařská společnost, která se od roku 2013 kromě 
výroby vína zabývá i zpracováním hroznů a ovoce na ovocné mošty. Bezinky získávají z bio 
sadu Agrofrukt Hustopeče. Čerstvě po vylisování v roce 2017 byly výlisky odebrány, 
zamraženy a uchovány při teplotě -18°C.  

3.2.2 Příprava šťávy 

Bezinky byly po vytažení z mrazničky zbaveny kousků ledu a volně rozmraženy za 
laboratorní teploty. Následně byly odstraněny zbylé stopky a nakonec z nich byla přes plátno 
ručně vymačkána všechna šťáva.  

3.2.3 Příprava extraktů z výlisků 

Výlisky byly rozmraženy za laboratorní teploty. Poté bylo naváženo 25 g bezových výlisků 
do Erlenmeyerovy baňky a ty byly zality 100 ml zvoleného rozpouštědla. Hrdlo baňky bylo 
překryto alobalem a baňka byla ponechána v temném místě. 

Výlisky byly extrahovány dvěma různými rozpouštědly (Obr. 11), směsí vody a ethanolu 
v objemovém poměru 1:1 a směsí vody a methanolu ve stejném poměru. Obě baňky pak byly 
přikryty alobalem a ponechány při pokojové teplotě ve skříňce bez přístupu světla na 12 
hodin. Poté bylo odebráno 10 ml od každého extraktu, tyto extrakty byly skladovány 
v ledničce a následně analyzovány. 

 

 
Obr. 11. Extrakty bezových výlisků 
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3.3 Stanovení anthokyanů pH-diferenciální metodou 

3.3.1 Příprava roztoků 

pufr chloridu draselného koncentraci 0,025 mol·l-1 a pH 1,0 
Do 1000 ml kádinky bylo na analytických vahách naváženo 1,86 g KCl a poté přidáno   

980 ml destilované vody. Navážka byla dokonale rozpuštěna. U takto připraveného roztoku 
bylo pH upraveno na hodnotu 1,0 kyselinou chlorovodíkovou. Pufr byl následně kvantitativně 
převeden do odměrné baňky na 1000 ml a doplněn destilovanou vodou po rysku. 

 
pufr octanu sodného o koncentraci 0,4 mol·l-1 a pH 4,5 

Do kádinky 1000 ml bylo na analytických vahách naváženo 54,43 g CH3COONa a poté 
přidáno 980 ml destilované vody. Navážka byla dokonale rozpuštěna. U takto připraveného 
roztoku bylo pH upraveno na hodnotu 4,5 kyselinou chlorovodíkovou. Okyselený roztok byl 
kvantitativně převeden do odměrné baňky na 1000 ml a doplněn destilovanou vodou po 
rysku. 

3.3.2 Příprava vzorků 

Pro každý vzorek bylo nachystáno celkem šest zkumavek a do každé z nich bylo 
napipetováno 0,5 ml 10x zředěného vzorku. Do prvních tří zkumavek se vzorky bylo 
napipetováno 2,5 ml pufr octanu sodného o pH 4,5 a do zbylých tří bylo odměřeno 2,5 pufru 
chloridu draselného o pH 1,0. Vzniklé směsi byly promíchány na vortexu a poté ihned 
proměřeny na spektrofotometru (obr. 12) při vlnových délkách 510 a 700 nm. Jako blank byla 
použita destilovaná voda. Při vlnové délce 510 nm absorbují hledané monomerní anthokyany. 
Jelikož reálný vzorek může obsahovat i rušivé barevné nečistoty, provádí se korekce při 
vlnové délce 700 nm. Takto získané hodnoty byly následně přepočítány podle vzorce 
uvedeného níže v kapitole 3.3.3 na množství anthokyanů vztažených na majoritní anthokyan. 
V bezu černém je majoritní kyanidin-3-glukosid. 

 

 
Obr. 12. Spektrofotometr 
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3.3.3 Výpočet 

Celková koncentrace anthokyanů, vyjádřená jako ekvivalent kyanidinu-3-glukosidu (CGE) 
byla vypočítána podle následujícího vzorce (Rov. 1): 

 

=
∙ ∙ ∙ 10

∙  .  

 
kde: 

= ( − )
, − ( − )

,   
 
A … výsledná hodnota absorbance 
M … molekulová hmotnost kyanidin-3-glukosidu (449,2 g·mol-1) 
F … faktor ředění (–) 
ε … molární absorpční koeficient pro kyanidin-3-glukosid (26 900 l·mol-1·cm-1) 
l … délka dráhy průchodu světla vzorkem = délka kyvety (cm) 

… výsledná koncentrace monomerního pigmentu ve vzorku (mg·l-1) 
 
Výsledná celková koncentrace anthokyanů byla na závěr přepočtena na obsah pigmentu v mg 
na 100 g výlisků.  

3.4 Stanovení anthokyanů kapalinovou chromatografií 

3.4.1 Příprava mobilních fází 

Na separaci anthokyanových barviv v bezu černém byly použity dvě mobilní fáze. Mobilní 
fáze A obsahovala deionizovanou vodu a acetonitril v poměru 97:3. Aby byla zaručena 
stabilita červeně zabarveného flavyliového kationtu, bylo upraveno pH mobilní fáze na 1,8 
kyselinou mravenčí. Mobilní fáze B byla také připravena smícháním vody a acetonitrilu, 
tentokrát v poměru 40:60. Opět bylo pH roztoku upraveno na 1,8 kyselinou mravenčí. Obě 
mobilní fáze byly odplyněny v ultrazvukové lázni. Poměry mobilních fází byly zvoleny na 
základě literatury, která byla dodána spolu s kolonou Synergi Max-RP. 

3.4.2 HPLC analýza 

Ke stanovení anthokyanů bylo využito kapalinového chromatografu Shimadzu LC-10 AD 
(Obr. 13) a dvou separačních kolon. První kolona Synergi C12 Max-RP, reverzní kolona 
pokrytá 12 uhlíkovými řetězci, byla speciálně vyvinuta k separaci antokyanových barviv. 
Druhá kolona, Kinetex EVO C18, je moderní reverzní kolona s pevným jádrem. 

Průtok mobilní fáze byl nastaven na 0,5 ml·min-1. Teplota kolony byla udržována na          
26°C, tlak na koloně se pohyboval okolo 6,5 MPa. Detektor s diodovým polem zaznamenával 
spektrum vlnových délek v rozmezi 200 - 600 nm, detekční délka anthokyanů byla 520 nm. 

Vzorky byly dávkovány manuálně šesticestným kohoutem. Pro každou analýzu byl 
dávkován vzorek o objemu 5 µl. Každy vzorek byl nadávkován třikrát. 
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Obr. 13. Kapalinový chromatograf LC-10AD Schimadzu 

3.4.3 Gradient mobilní fáze pro stanovení anthokyanů 

Pro analýzu anthokyanů ve výliscích černého bezu a v bezové šťávě se vycházelo 
z gradientu mobilních fází A a B, který je uvedený v tabulce 4 dle literatury 51. Před každou 
analýzou byla kolona několikrát promyta mobilními fázemi, aby se stabilizovala. Poté byl na 
kolonu dávkován vzorek. Na základě výsledku z chromatogramu byl gradient mobilních fází 
dále upravován.  

Tabulka 4 Gradient pro stanovení anthokyanů v černém bezu dle zdroje 70 

t (min) mobilní fáze A mobilní fáze B 
0 85 15 

15 80 20 
18 60 40 
21 96 4 
25 96 4 

3.4.4 Kalibrační závislost 

Pro přípravu kalibračních křivek byl použit standardní vzorek kyanidin-3-glukosidu a 
kyanidin-3-sambubiosidu. Kyanidin-3-glukosid o hmotnosti 10 mg byl kvantitativně přenesen 
do 10 ml odměrné baňky a ta byla doplněna deionizovanou vodou po rysku. Takto byl získán 
zásobní roztok o koncentraci 1 mg.ml-1. Kyanidin-3-sambubiosid o hmotnosti 5 mg byl také 
převeden do 10 ml odměrné baňky a ta byla doplněna deionizovanou vodou po rysku, tím byl 
získán zásobní roztok o koncentraci 0,5 mg.ml-1. Ze zásobních roztoků bylo vhodným 
ředěním připraveno 5 koncetrací. Výsledné koncentrace pro sestrojení kalibračních křivek 
byly 0,1 mg.ml-1, 0,05 mg.ml-1, 0,02 mg.ml-1, 0,01 mg.ml-1 a 0,005 mg.ml-1. Zásobní roztoky 
byly mezi přípravou jednotlivých koncentrací uchovávány v ledničce. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 
Náplní této diplomové práce byl především vývoj separační metody pro stanovení 

anthokyanových barviv v bezinkové šťávě a v bezinkových výliscích. Vyvinutý separační 
systém byl poté aplikován na analýzy reálných vzorků. Součástí experimentální práce bylo 
také stanovení anthokyanů pH-diferenciální metodou. 

4.1 Příprava reálných vzorků 

Pro aplikace obou metod stanovení anthokyanových barviv byly nejprve připraveny reálné 
vzorky: šťáva z mražených bezinek a extrakty z bezinkových výlisků. Postup příprav 
uvedených vzorků je popsán v kapitolách 3.2.2 a 3.2.3. 

Extrakce přírodních materiálů rozpouštědly patří mezi nejpoužívanějsí metodu, protože 
není tak nákladná jako jiné extrakční postupy. Jako rozpouštědla se obvykle využívají vodné 
směsi methanolu nebo ethanolu. 

Methanol se obvykle používá jako účinné extrakční rozpouštědlo pro extrakci 
antokyanových barviv. Nicméně kvůli toxicitě methanolu je bezpečnější používat ethanol. 
V této práci byla použita obě rozpouštědla a jejich extrakční schopnosti byly porovnány. 

 

4.2 Stanovení anthokyanů v extraktech pH-diferenciální metodou 

Vzorky extraktů pro stanovení celkových anthokyanů byly připraveny podle postupu 
uvedeného v kapitole 3.3.2, výpočet je popsán v kapitole 3.3.3. Při kvantifikaci byla použita 
molekulová hmotnost majoritního anthokyanu, kterým je pro bez černý kyanidin-3- glukosid. 

Tabulka 5 shrnuje celkové hodnoty získané metodou pH diferenciální. 
Tabulka 5 Průměrná koncentrace anthokyanů v extraktech 

Označení vzorku Extrakční činidlo Průměrná koncentrace 
anthokyanů v extraktech 

[mg·100 g-1] 
1 ethanol + voda (1:1) 180,63 ± 0,03 
2 methanol + voda (1:1) 271,01 ± 0,02 

 
Výsledky průměných koncentrací anthokyanů v bezových extraktech byly pro lepší 

názornost vyneseny do grafu. 
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Graf 1 Koncentrace anthokyanů ve vzorcích stanovené pH-diferenciální metodou  

 
Jak bylo očekáváno, množství celkových anthokyanů byla pro extrakci methanolu (271,01 

± 0,02 mg·100 g-1) významně vyšší ve srovnání s ethanolem (180,63 ± 0,03 mg·100 g-1). 
Množství anthokyanů však ovlivňuje celá řada faktorů, jako je především pH prostředí, 

teplota, přítomnost kyslíku, enzymů a působení záření.  

4.3 Vývoj separačního systému pro stanovení anthokyanů HPLC 

Cílem bylo zajistit rozdělení jednotlivých anthokyanů, zvláště pak dvou majoritních 
(kyanidin-3-glukosidu, kyanidin-3-sambubiosidu) a pokud možno za krátkou dobu separace. 
K optimalizaci separačního systému byly použity dva standardní vzorky kyanidin-3-glukosidu 
a kyanidin-3-sambubiosidu.  

4.3.1 Kolona Synergi C12 Max-RP 

Pro stanovení anthokyanů v černém bezu byla použita stejná kolona a stejný gradient 
mobilních fází (tabulka 4), literatury 51. Kolona byla nejprve mobilní fází promyta, aby se 
stabilizovala. Vzorek směsi dvou standardů byl dávkován třikrát. Barviva byla eluována 
z kolony v mrtvém objemu a nedocházelo k žádnému rozdělení (Obr. 14). 

 Následně byla vyzkoušena izokratická eluce s různým poměrem mobilních fází A a B. 
Výsledek byl stejný, nepodařilo se standardy rozdělit. Na základě těchto výsledků se dospělo 
k přesvědčení, že kolona je již nefunkční. To mohlo být způsobeno jejím opotřebením či 
nesprávným skladováním anebo byla překročena její životnost. Proto byla pro další vývoj 
separačního systému použita nová kolona Kinetex EVO C18. 
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Obr. 14. Chromatogram majoritních standardů analyzovaných původním gradientem 

1 + 2: kyanidin-3-sambubiosid + kyanidin-3-glukosid; 3: nečistota   

4.3.2 Kolona Kinetex EVO C18 

Kinetex EVO byla nová, ještě nepoužívaná kolona, která na rozdíl od první kolony Synergi 
C12 měla pevné jádro a na porézní vrstvě navázané C18 ligandy. Úvodem byl použit původní 
gradient mobilních fází podle tabulky 4. Kolona jím byla dlouhodobě promývána, aby se 
stabilizovala. Následně byl dávkován třikrát směsný standard obou majoritních anthokyanů. 
Barviva byla eluována během prvních pár minut po mrtvém objemu (Obr. 15). Úplného 
rozdělení dosaženo nebylo, ale rozlišení bylo o něco lepší. Z toho důvodu bylo potřeba změnit 
gradient mobilní fáze. 
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Obr. 15. Separace standardů analyzovaná původním gradientem 

1: mrtvým objem; 2: kyanidin-3-sambubiosid; 3: kyanidin-3-glukosid 

Anthokyany patří mezi polární látky a jsou v průběhu analýzy poutány ke stacionární fázi 
prostřednictvím svých nesubstituovaných hydroxylových skupin. Snížením polarity by mělo 
dojít k posunu retenčních časů pigmentů směrem k vyšším hodnotám. Docílíme toho tím, že 
se v mobilní fázi sníží množství polárního acetonitrilu, který interaguje s polárními 
anthokynovými barvivy. Barviva pak budou pomaleji unášena kolonou. 

Celkem bylo vyzkoušeno 10 různých gradientů s rozdílným profilem mobilních fází A a B. 
Poslední použitý profil gradientu je uveden v tabulce 6. 
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Tabulka 6 Gradient 10 

t (min) mobilní fáze A mobilní fáze B 
0 94 6 

15 80 20 
18 60 40 
21 96 6 
25 96 6 

 
Při této úpravě gradientu sice došlo k posunu retenčních časů pigmentů směrem k vyšším 

hodnotám, ale na druhou stranu nedošlo k rozdělení obou standardů (Obr. 16). 
 

 
Obr. 16. Chromatogram standardů s gradientem 10 

1: mrtvý objem; 2+3: kyanidin-3-sambubiosid + kyanidin-3-glukosid   

 
Následně byla zkoušena obyčejná izokratická eluce, ale s kombinací obou mobilních fází 

A i B. Nejprve byl nastaven poměr mobilních fází A:B (85:15). Dělení dvou majoritních 
anthokyanů bylo zřetelně lepší než v předchozích gradientech. Dále byl zvolen poměr A:B 
(94:6) a poměr A:B (88:12). Se zvyšujícím se podílem polárního acetonitrilu se retenční časy 
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anthokyanů blížily k vyšším hodnotám, ale stále nebylo dosaženo žádoucího rozdělení. 
Následně bylo otestováno ještě několik poměrů mobilních fází A a B. Vyhovující poměr 
složek A a B byl až 86:14. Ten poskytoval rozdělení standardů do 10 minut. Stanovení bylo 
prováděno při průtoku 0,5 ml·min-1. Ani při dalším snížení průtoku na 0,4 ml·min-1 
nedocházelo k dokonalejšímu rozdělení. Finálním poměrem mobilních fází byl tedy poměr 
A:B (86:14) a průtok 0,5 ml·min-1 (Obr. 17). Za těchto podmínek proběhly separace 
anthokyanových barviv ve všech následujících vzorcích z černého bezu. 

  

 
Obr. 17. Chromatogram standardů s izokratickou elucí a poměrem mobilních fází A:B (86:14) 

1: mrtvý objem; 2: kyanidin-3-sambubiosid; 3: kyanidin-3-glukosid     

Možností, jak dosáhnout lepšího rozlišení je několik, např. změna délky kolony, změna 
stacionární fáze, změna složení mobilní fáze a další. Mohlo být úplně změněno složení 
roztoků, ze kterých byla mobilní fáze připravována nebo se mohla použít jiná kolona.  
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4.4 Kalibrační křivka 

Pro kvantitativní vyhodnocení obsahu barviv v bezinkových produktech byly sestrojeny 
dvě kalibrační křivky proměřením pěti různých koncentrací kyanidin-3-glukosidu a kyanidin-
3-sambubiosidu. Kalibrační standardní roztoky byly připraveny způsobem popsaným 
v kapitole 3.4.3. 

Tabulka 7 shrnuje výsledné koncentrace a průměrné hodnoty ploch píků jednotlivých 
kalibračních bodů pro kyanidin-3-glukosid a kyanidin-3-sambubiosid. Z uvedených hodnot 
pak byly sestrojeny závislosti ploch píků na koncentracích barviv v roztoku. Z rovnic 
lineárních regresí, které jsou uvedeny v obrázku 18 a 19 bylo vypočítáno množství kyanidin-
3-glukosidu a kyanidin-3-sambubiosidu v extraktech a šťávě z bezu černého. 

 
Tabulka 7 Průměrné hodnoty kalibračních bodů kyanidinu-3-glukosidu a kyanidin-3-sambubiosidu 

Standard Koncentrac
e [mg·ml-1] 

Retenční 
čas [min] 

Plocha 
píku 

[mAU·min-1] 
Kyanidin-3-glukosid 0,100 8,0 2354870 

0,050 8,0 1144822 
0,020 8,0 634944 
0,010 7,6 226493 
0,005 7,9 152396 

Kyanidin-3-
sambubiosid 

0,100 7,6 1859355 
0,050 7,6 929677 
0,020 7,6 305880 
0,010 7,3 169772 
0,005 7,5 78571 
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Obrázek 18 Kalibrační křivka kyanidin-3-glukosidu 

 
 

 
Obrázek 19 Kalibrační křivka kyanidin-3-sambubiosidu 

 
Tabulka 8 Standardy a jejich rovnice regrese a hodnoty spolehlivosti 

Standard Regresní rovnice Hodnota spolehlivosti 
Kyanidin-3-glukosid y = 2 ∙ 10 x + 39264 0,995 

Kyanidin-3-sambubiosid y = 2 ∙ 10 x – 22087 0,999 

y = 2E+07x + 39264
R² = 0,995
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4.5 Stanovení anthokyanových barviv ve vzorcích 

Vzorky pro stanovení anthokyanů byly analyzovány dle postupu uvedeného v kapitole 
3.4.4. K separaci byla použita izokratická eluce s mobilními fázemi A a B v poměru 86:14. 
Každý vzorek byl ředěn 100x, byl filtrován přes mikrofiltr o porozitě 0,45 μm a manuálně 
dávkován. Pro každý vzorek byla analýza provedena třikrát. Ve vzorcích byly sledovány 
obsahy dvou majoritních anthokyanů v bezu černém, kyanidin-3-glukosidu a kyanidin-3-
sambubiosidu, které byly identifikovány podle příslušných standardů. Další sloučeniny byly 
identifikovány na základě literatury (51). Na následujícím obrázku (Obr. 20) je pro ilustraci 
uveden chromatogram extraktu bezinkových výlisků, získaný za použití extrakční směsi 
methanol+voda (1:1). 

 

 
Obr. 20. Chromatogram methanolového extraktu bezinkových výlisků (směs methanol+voda (1:1)) 
1: mrtvý objem; 2: nečistota; 3: kyanidin-sambubiosid-5-glukosid; 4: kyanidin-3,5-diglukosid; 

5: kyanidin-3-sambubiosid; 6: kyanidin-3-glukosid 
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Toto měření ukázalo přítomnost pěti píků. Nejpolárnější sloučeniny kyanidin-sambubiosid-
5-glukosid a kyanidin-3,5-diglukosid byly eluovány nejdříve. Tato barviva mají velmi 
podobnou polaritu a také strukturu, proto byla mobilní fází unášena přibližně stejně rychle.  
Po dalších asi dvou minutách byl z kolony eluován kyanidin-3-sambubiosid a ihned po něm 
kyanidin-3-glukosid. Ten je nejméně polárním barvivem bezu, protože má ve své molekule 
nejmenší množství hydroxylových skupin. Proto nejvíce interaguje s nepolární stacionární 
fází a nejméně s polární mobilní fází a tudíž je eluován z kolony jako poslední. Po zbytek 
času nebylo detekování žádné antokyanové barvivo. 

Anthokyany ve vzorcích byly kvantifikovány na základě naměřených ploch píků dvou 
hlavních anthokyanů. Takto získané hodnoty z měření byly dále zpracovávány v programu 
Microsoft Excel. Z každého měření byly plochy jednotlivých vzorků nejprve zprůměrovány a 
poté sečteny. Výsledky jsou uvedeny v Tabulce 9. Za pomoci funkce SMODCH byla 
vypočtena směrodatná odchylka a pomocí funkce CONFIDENCE byl vypočten interval 
spolehlivosti, který udává rozsah hodnot, ve které se s danou pravděpodobností nachází 
skutečná hodnota.   

 
Tabulka 9 Plochy píků kyanidin-3-sambubiosidu a kyanidin-3-glukosidu ve vzorcích 

Označení 
vzorku Extrakční činidlo 

plocha píku [mAU·min-1] 
kyanidin-3-
sambubiosid 

kyanidin-3-
glukosid Celkem 

1 ethanol + voda 
(50:50) 

139816 55402 195218 ± 40207 

2 methanol + voda 
(50:50) 

212148 102470 314618 ± 34839 

3 šťáva 149836 78640 228476 ± 43562 
 
 

 
Graf 2 Plochy píků kyanidin-3-sambubiosidu a kyanidin-3-glukosidu ve vzorcích 
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Jak je patrné z tabulky 9 a grafu 2, největší množství barviv bylo nalezeno u vzorku 2 
(extrakt bezových výlisků směsí methanol a voda v poměru 1:1). Nejmenší množství 
pigmentu bylo stanoveno u vzorku 1 (extrakt výlisků směsí ethanol a voda v poměru 1:1). 
Bylo potvrzeno, že všechny vzorky jsou nejbohatší na kyanidin-3-sambubiosid. 

Pomocí regresních rovnic kalibračních křivek kyanidin-3-glukosidu (CG) a kyanidin-3-
sambubiosidu (CS) byly příslušné plochy píků přepočítány na koncentrace barviv ve vzorku. 
V tabulce 10 a grafu 3 koncentrace barviv v jednotlivých vzorcích. 

 
Tabulka 10 Koncentrace kyanidin-3-sambubiosidu a kyanidin-3-glukosidu ve vzorcích 

Označení 
vzorku Extrakční činidlo 

Koncentrace pigmentů [mg.100g-1] 
kyanidin-3-
sambubiosid 

kyanidin-3-
glukosid 

celkem 

1 ethanol + voda 
(50:50) 

323,8 32,3 326,1 ± 0,63 

2 methanol + voda 
(50:50) 

468,5 126,4 594,9 ± 0,42 

3 šťáva 327,3 56,6 428,9 ± 1,07 

 
Graf 3 koncentrace kyanidin-3-sambubiosidu a kyanidin-3-glukosidu ve vzorcích 

Největší množství tohoto anthokyanu bylo naměřeno při extrakci výlisků směsí methanol a 
voda (594,6 ± 0,42 mg.100g-1 ). V samotné bezinkové šťávě bylo menší množství anthokyanů 
(428,9 ± 1,07mg·100 g-1 ), než u extrakce methanolem. Důvodem může být, že dutina plodu 
bezu je světlejší než tmavě modrá slupka. A při lisování se ze slupky do šťávy uvolní jen část 
barviva. 

Pro ostatní anthokyany nebyly dostupné příslušné standardy, a tak nemohla být tato 
barviva kvantifikována. 
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4.6 Srovnání obou metod 

Tabulka 11 shrnuje všechny průměrné hodnoty získané metodou pH-diferenciální a HPLC. 
Je zřejmé, že výsledné hodnoty se významně liší (graf 4). Nepřesnosti porovnání výsledných 
hodnot těchto dvou metod mohou být způsobeny tím, že v případě pH-diferenciální metody 
byly anthokyany přepočítány na kyanidin-3-glukosid. Jak je však možno pozorovat 
z chromatogramu (Obr. 20), majoritním anthokyanem je kyanidin-3-sambubiosid. Toto 
zjištění zdůrazňuje význam toho, jaké jednotlivý anthokyan a jeho molární koeficient a 
hodnoty molekulové hmotnosti byly použity pro výpočet celkového anthokyanu metodou pH-
diferenciální. Při HPLC metodě také nebyly do výsledné koncentrace započítány všechny 
anthokyany obsaženy v bezu, jen ty, na které byly získány standardy. Nepřesnosti mohl 
způsobit také fakt, že vzorky nebyly měřeny ve stejný den. 

HPLC je neocenitelný nástroj pro identifikaci a kvantifikaci jednotlivých anthokyanů ve 
vzorcích, Metoda pH-diferenciální je však jednoduchý, rychlý a úsporný prostředek pro 
orientační stanovení množství anthokyanů ve vzorcích. Je také dobrou alternativou pro 
laboratoře, které nemají přístup k HPLC.   

 
Tabulka 11 Porovnání koncentrací vzorků zjišťovaných pH diferenciální metodou a HPLC 

Vzorek Extrakce 
koncentrace [mg.100g-1] 

pH diferenciální 
metoda 

HPLC 
 

1 ethanol + voda (1:1) 180,63 ± 0,03 326,1 ± 0,63 
2 methanol + voda (1:1) 271,01 ± 0,02 594,9 ± 0,42 

 
 

 
Graf 4 Porovnání obsahu anthokyanů v extraktech různými rozpouštědly a stanovených dvěma 

metodami 



48 
 

5 ZÁVĚR 
Náplní této diplomové práce byl vývoj a optimalizace separační metody pro stanovení 

anthokyanových barviv kapalinovou chromatografií. 
V teoretické části práce byl popsán bez černý (Sambucus nigra L.), jeho botanická 

charakteristika a chemické složení. Pozornost byla věnována také možnostem zpracování 
plodů bezu černého a jejich využití v potravinářském průmyslu a pro podporu lidského zdraví. 
Další kapitoly byly zaměřeny na charakteristiku anthokyanů, jejich stabilitu a možnosti jejich 
stanovení především kapalinovou chromatografií. 

Cílem experimentální části práce bylo stanovit a porovnat obsah anthokyanových barviv 
v extraktech bezových výlisků a v bezové šťávě. Pro tento cíl bylo nutné vyvinout nový 
chromatografický separační systém pro dělení uvedených barviv. Soubor experimentů 
vycházel ze starší literatury, z diplomové práce (51). Byl aplikován na moderní reverzní 
kolonu Kinetex EVO C18 s pevným jádrem. 

Kombinací kolony Kinetex EVO C18 a separačního gradientu podle literatury (51), nebylo 
dosaženo ani v náznaku žádaného rozdělení anthokyanových barviv. Proto byl 
chromatografický systém vyvíjen zcela znovu. Jako modelový vzorek sloužila pro vývoj směs 
dvou standardních látek kyanidin-3-glukosidu a kyanidin-3-sambubiosidu, což jsou 
převažující pigmenty v černém bezu. 

Pro separace strukturně velmi podobných anthokyanových barviv se podle literatury 
většinou používá gradientová eluce. Proto i tento vývoj byl zahájem modifikováním gradientu 
uvedeného v (51). Celkem bylo testováno 10 různých gradientů. Ani jeden však nevedl 
k žádanému cíli. 

Byla proto použita izokratická eluce, ale s využitím obou již připravených mobilních fází 
A a B, které byly v předchozí fázi vývoje smíchávány v gradientu. I v této fázi vývoje bylo 
testováno několik izokraticky čerpaných směsí mobilních fází A:B. 

Výsledný, vyhovující separační systém byl tedy tvořen výše uvedenou kolonou Kinetex a 
mobilní fází ze složek A a B v objemovém poměru 86:14. Průtok mobilní fáze byl nastaven 
na 0,5 ml min., teplota kolony byla 26 °C. Vzorky o velikosti 5 μl byly do kolony dávkovány 
manuálně s využitím dávkovacího ventilu a smyčky. Analýza trvala 12 min. a chromatogram 
byl sledován při vlnové délce 520 nm. 

Uvedenou HPLC metodou byl nejvyšší obsah anthokyanů stanoven v methanolovém 
extraktu bezinkových výlisků 594,6 ± 0,42 mg·100 g-1. Bezinková šťáva obsahovala 428,9 ± 
1,07 mg·100 g-1 pigmentů a ethanolový extrakt z výlisků jen 326,1 ± 0,63 mg·100 g-1. 

Extrakty bezinkových výlisků byly také podrobeny analýze pH-diferenciální metodou, 
která je při studiu červeného ovoce velmi rozšířenou a často využívanou metodou. Obsah 
anthokyanů byl přepočítán na anthokyan kyanidin-3-glukosid. Jak bylo očekáváno, nejvíce 
pigmentu bylo nalezeno v methanolovém extraktu (271,01 ± 0,02 mg·100 g-1), což byl 
výsledek významně vyšší ve srovnání s ethanolovým extraktem (180,63 ± 0,03 mg·100 g-1). 

Pokud srovnáme výsledky obou metod, značně se liší. Důvodem je to, že metoda pH-
diferenciální přepočítává celkový obsah anthokyanů jen na jeden anthokyan a tím je kyanidin-
3-glukosid. Metoda HPLC ale odkryla, že ve stanovovaných vzorcích je majoritní složkou 
kyanidin-3-sambubiosid. Proto pH-diferenciální metoda poskytuje nižší výsledky obsahu 
anthokyanů. 
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Na základě popsané studie lze tedy bezové výlisky považovat za dobrý zdroj anthokyanů. 
Ty mohou být dále zpracovávány na přírodní produkt využitelný k barvení potravin a nemusí 
být jen odpadem z lisování bezinkové šťávy vhodným ke kompostování. 
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
CG    kyanidin-3-glukosid 
CS    kyanidin-3-sambubiosid 
C3S5G   kyanidin-3-sambubiosid-5-glukosid 
C3,5-DIG   kyanidin-3,5-diglukosid 
C3R   kyanidin-3-rutinosid 
ROS  reaktivní druhy kyslíku 
G- bakterie  gramnegativní bakterie 
Al    hliník 

Fe    železo 

Cu    měď 

Mg    hořčík 

CSE  tradiční extrakční metody 
SFE   extrakce superkritických tekutin 
ESE  extrakce rozpouštědlem za zvýšeného tlaku a teploty 
PC   papírová chromatografie  
CE   kapilární elektroforéza 
CZE  kapilární zónová elektroforéza 
MPa  megapascal 
ESI   ionizace elektrosprejem 
TOF  průletový analyzátor 
MS/MS  tandemové uspořádání hmotnostních spektrometrů 
VIS   viditelné záření 
VUT   Vysoké učení technické 
UV    ultrafialové záření 
HPLC  vysoce účinná kapalinová chromatografie 
HPLC/MS   vysoce účinná kapalinová chromatografie – detektorem je hmotnostní  
                               spektrometr 

     DAD  detektor s diodovým polem  
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8 SEZNAM PŘÍLOH 
Příloha  Tabulky 

Tabulka 12: Gradient 2 

 
Příloha  Obrázky 

Obrázek 21: Chromatogram směsi standardů analyzované gradientem 2 
Obrázek 22: Chromatogram anthokyanů separovaný původním gradientem 
Obrázek 23: Chromatogram anthokyanů v extraktu výlisků (směs ethanol+voda (1:1)) 
Obrázek 24: Chromatogram anthokyanů ve vzorku bezinkové šťávy 
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9 PŘÍLOHY 
Tabulka 12 Gradient 2 

t (min) mobilní fáze A mobilní fáze B 
0 94 14 

15 80 20 
18 60 40 
21 96 14 
25 96 14 

 

 
Obr. 21. Chromatogram směsi standardů analyzované gradientem 2 

1:mrtvý objem; 2: kyanidin-3-sambubiosid; 3: kyanidin-3-glukosid 
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Obr. 22. Chromatogram anthokyanů separovaný původním gradientem  

1: mrtvý objem, kyanidin-sambubiosid-5-glukosid, kyanidin-3,5-diglukosid; 
 2: kyanidin-3-sambubiosid; 3: kyanidin-3-glukosid 
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Obr. 23. Chromatogram anthokyanů v extraktu výlisků (směs ethanol+voda (1:1)) 

1: mrtvý objem; 2: nečistota; 3: kyanidin-sambubiosid-5-glukosid; 4: kyanidin-3,5-diglukosid; 
5: kyanidin-3-sambubiosi;, 6: kyanidin-3-glukosid 
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Obr. 24. Chromatogram anthokyanů ve vzorku bezinkové šťávy 

1: mrtvý objem; 2: nečistota; 3: kyanidin-sambubiosid-5-glukosid; 4: kyanidin-3,5-diglukosid; 
5: kyanidin-3-sambubiosid, 6: kyanidin-3-glukosid 

 
 
 
 


