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ABSTRAKT 
Flavonoidy jsou přírodní látky hojně se vyskytující v rostlinné říši. Tvoří nedílnou součást 

lidské stravy, jelikož vykazují mnoho pro zdraví prospěšných vlastností, např. snižují riziko 
rakoviny, mozkových příhod i kardiovaskulárních onemocnění, které jsou přisuzovány jejich 
antioxidačním vlastnostem. Rychlá a účinná extrakční technika předcházející 
chromatografické analýze je proto v současnosti hlavním předmětem zájmu. Extrakce pomocí 
stlačených tekutin (Pressurized Fluid Extraction - PFE, Pressurized Hot Water Extraction - 
PHWE) představují rychlé, efektivní a k životnímu prostředí šetrné metody pro stanovení 
flavonoidů v rostlinných matricích. 

PFE a PHWE následována vysoko-účinnou kapalinovou chromatografií s reverzní fází 
s UV-VIS detekcí byla využita pro stanovení skupiny flavonoidů (rutin, myricetin, kvercetin, 
luteolin, apigenin a kaempferol) v listech a plodech méně obvyklých rostlin. Matrice byly 
extrahovány methanolem, ethanolem a vodou za zvýšené teploty 40-120 ºC a tlaku 15 MPa 
během 15 min. Dosažené výsledky byly srovnány s klasickou extrakcí dle Soxhleta a extrakcí 
ultrazvukem za použití stejných rozpouštědel. Nejefektivnější extrakce vybraných flavonoidů 
byla dosažena pomocí PHWE. Srovnatelné extrakční výtěžky byly získány pomocí PFE 
a extrakcí dle Soxhleta, nejnižší extrakční sílu projevila extrakce ultrazvukem. 

 
KLÍ ČOVÁ SLOVA 
rostlinné matrice, flavonoidy, PFE, PHWE 
 
ABSTRACT 

Flavonoids are natural compounds widely distributed in plant kingdom. They are 
inseparable from human diet because they showed a protective effect against cancer, stroke 
and coronary heart diseases related to their antioxidant properties. Therefore, rapid and 
efficient extraction procedure prior to chromatographic analysis is required. The liquid 
extraction at elevated temperature and pressure – Pressurized fluid extraction (PFE) and 
Pressurized hot water extraction (PHWE), present fast, effective and environmentally friendly 
extraction methods for the determination of flavonoids in plant materials. 

PFE and PHWE followed by reversed phase high-performance liquid chromatography 
with UV-visible detection have been utilized for the determination of a group of flavonoids 
(rutin, myricetin, quercetin, luteolin, apigenin and kaempferol) in the leaves and berries of 
less common plants. The matrices were extracted by methanol, ethanol and water at higher 
temperature 40-120 ºC and pressure 15 MPa during 15 minutes. The obtained results were 
compared with conventional Soxhlet extraction and ultrasound-assisted extraction, the same 
solvents were used. The most effective extraction of selected flavonoids was achieved by 
PHWE. PFE showed the extraction yields comparable to those of the Soxhlet extraction, and 
the lowest extraction power was displayed by ultrasound-assisted extraction. 
 
KEYWORDS 
plant matrix, flavonoids, PFE, PHWE 
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1. ÚVOD 
Rostlinná říše již od nepaměti představuje nevyčerpatelný zdroj nových sloučenin. Na 

zeměkouli je odhadováno na 400 000 až 500 000 rostlinných druhů, z toho bylo pouze jen 

malé procento podrobeno důslednému biologickému nebo farmaceutickému testování. 

V současné době nastupuje nová vlna zájmu o rostlinnou říši jako potenciální zdroj nových 

pro zdraví prospěšných sloučenin. Novým trendem je hledání přírodních zdrojů s vysokým 

obsahem antioxidačních látek (např. flavonoidy) a jejich zpracování do různých forem 

potravinových výrobků a doplňků [1].  

Flavonoidy tvoří velmi bohatou a rozmanitou skupinu přírodních látek. Řadí se mezi 

sekundární metabolity a jsou produkovány rozmanitými druhy rostlin. Významnou roli hraji 

nejen pro samotné rostliny (např. pomáhají rostlinám reagovat na změny podmínek životního 

prostředí či ataky patogenů), ale mají významný vliv i na lidské zdraví. Bylo prokázáno, že 

konzumací stravy bohaté na flavonoidy, konkrétně zeleniny a ovoce, dochází ke snížení rizika 

vzniku srdečních nemocí, mozkových příhod, rakoviny a dalších onemocnění [1]. 

Navzdory dynamickému rozvoji instrumentálních technik je příprava vzorku stále nedílnou 

součástí analýzy. Extrakční techniky jsou důležitou částí okruhu postupů, souhrnně 

označovaných jako “sample treatment”, které slouží k převodu analyzovaných látek ze vzorku 

do formy slučitelné s následnou separací a kvantifikací analytu. Současný trend minimalizace 

používání organických rozpouštědel, vedený s ohledem na životní prostředí, nižší časová 

náročnost a automatizace technik se projevuje i v této oblasti. Extrakční techniky prováděné 

za zvýšených tlaků, jako je extrakce stlačenými organickými rozpouštědly za teplot nad 

normálním bodem varu rozpouštědla nebo extrakce stlačenou kapalnou horkou vodou vesměs 

splňují tyto požadavky a jsou výsledkem snahy nahradit zdlouhavé postupy tradičních technik 

za normálních teplot a tlaků (např. Soxhletova extrakce, extrakce ultrazvukem). Extrakce 

rozpouštědlem za zvýšených teplot a tlaků představují tedy rychlé, efektivní a k životnímu 

prostředí šetrné metody pro stanovení širokého spektra přírodních látek včetně flavonoidů [2]. 

Jednotlivé flavonoidy jsou následně v rostlinných extraktech stanovovány především  

pomocí kapalinové a plynové chromatografie a elektromigračních metod (kapilární zónová 

elektroforéza a micelární elektrokinetická chromatografie). Cenné informace o chemické 

struktuře studovaných látek můžeme získat pomocí hmotnostní spektrometrie a nukleární 

magnetické resonance [3].  

Cílem disertační práce byla optimalizace extrakčních a separačních podmínek pro stanovení 

vybraných flavonoidů v méně obvyklých bylinách, např. v rostlině Stevia rebaudiana Bertoni 

a druzích drobného ovoce, např. v rakytníku řešetlákovém a dřínu obecném. Konvenční 

extrakční techniky byly srovnány s moderními technikami pracujícími za zvýšené teploty a 

tlaku. Látky obsažené v matricích byly identifikovány pomocí vysoko-účinné kapalinové 

chromatografie. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 
Léčivé rostliny a výtažky z nich jsou po staletí využívány pro léčení různých nemocí. 

Přestože je v moderní medicíně i v potravinářském průmyslu nahradily dostupnější a levnější 

syntetické látky, začíná se opět zvyšovat zájem spotřebitelů o biologicky aktivní látky 

v přírodní formě. V poslední době se zvyšuje poptávka především po cenných rostlinných 

antioxidantech, které lze využít v oblasti léčiv, kosmetiky a potravinářství. Mezi takové 

přírodní antioxidanty můžeme zařadit i skupinu polyfenolických látek – flavonoidy. 

 

2.1. Flavonoidy 
Flavonoidy tvoří rozsáhlou skupinu polyfenolických sloučenin rozdílné chemické struktury 

nacházejících se v rostlinách. Vyskytují se v rostlinných tkáních, kde mohou být přítomny 

jednak uvnitř buněk, ale i na povrchu různých rostlinných orgánů. V dnešní době je známo 

více než 4000 flavonoidních látek, pouze některé jsou však důležité jako přírodní rostlinná 

barviva, jiné jsou významné pro svoji chuť nebo vykazují významné biologické účinky [4]. 

 

2.1.1. Chemická struktura flavonoidů 

Základem struktury flavonoidů je flavanový cyklický skelet skládající se ze dvou 

substituovaných benzenových kruhů (A a B) a pyranového kruhu C, napojeného na kruh A 

v poloze C-2 (obrázek 1). Všechny 3 kruhy bývají běžně substituovány hydroxyskupinami 

nebo methoxyskupinami. Hydroxyskupiny mohou dále podléhat O-glykosylaci, nejčastěji 

v poloze C-3 nebo C-7, nebo může dojít k přímé C-glykosylaci atomu uhlíku flavanového 

skeletu, obvykle C-6 nebo C-8. Nejběžnějším cukerným substituentem je glukosa, rhamnosa, 

galaktosa nebo arabinosa [1, 4].  

 
Obr. 1:  Flavanový skelet [4] 

Podle stupně oxidace pyranového kruhu C se rozeznávají následující skupiny flavonoidů, a 

to flavony (např. apigenin, luteolin), flavonoly (např. kvercetin, myricetin, kaempferol, rutin), 

flavanony (např. naringenin, hesperidin), isoflavanony (např. genistein, daidezin), anthokyany 

(např. kyanidin, pelargonidin) a katechiny (např. epikatechin) (obrázek 2) [1, 4]. 
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Obr. 2: Obecná struktura flavonoidních látek [4] 

 

2.1.2. Biosyntéza flavonoidů 

Flavonoidy jsou v rostlině syntetizovány fenylpropanoidovou dráhou, která je klíčovou 

metabolickou dráhou vedoucí k mnoha dalším pro rostlinu důležitým sekundárním 

metabolitům jako jsou ligniny, kumariny, stilbeny a kondenzované taniny. 

Prvním krokem je vznik p-kumaroyl-CoA, který je odvozený od L-fenylalaninu. Ten 

vstupuje do kondenzační reakce s třemi molekulami malonyl-CoA za vzniku klíčového C15 

meziproduktu – tetrahydroxychalkonu. Sérií metabolických modifikací pak vznikají 

jednotlivé podskupiny chalkony, aurony, flavonony, isoflavonoidy, flavony, flavonoly, 

leukoanthokyanidiny (flavan-3,4,-dioly), katechiny a anthokyanidiny (obrázek 3) [5]. 



10 

 

Obr. 3:  Biosyntéza flavonoidů [5]. 

CHS – chalkon synthasa, C4H – cinnamat-4-hydroxylasa, CHI – chalkon isomerasa, CHR – 

chalkon reduktasa, 4CL – 4-kumaroyl-CoA-ligasa, DFR – dihydroflavonol-4-reduktasa, 

DMID – 7,2’-dihydroxy-4’-methoxyisoflavanol dehydratasa, F3H – flavanon 3-hydroxylasa, 

FSI – flavon synthasa I, FSII – flavon synthasa II, F3’H – flavonoid 3’-hydroxylasa, F3’,5’H 

– flavonoid 3’,5’-hydroxylasa, IOMT – isoflavon O-methyltransferasa, IFR – isoflavon 

reduktasa, I2’H – isoflavon 2’-hydroxylasa, IFS – isoflavon synthasa, LDOX – 

leukoanthokyanidindioxygenasa, LCR – leukoanthokyanidin reduktasa, OMT – O-

methyltransferasa, PAL – phenylalaninammonia lyasa, RT – rhamnosyl transferasa, STS – 

stilben synthasa, UFGT – UDPG-flavonoid glukosyl transferasa, VR – vestiton reduktasa  
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2.1.3. Výskyt a význam flavonoidů 

Flavonoidy jsou důležitými nutraceutiky. Jako nutraceutikum je definována potravina nebo 

její část vykazující medicinální nebo pro zdraví prospěšné vlastnosti, zahrnující jak prevenci 

tak i léčení onemocnění [1].  

Zdrojem flavonoidů je ovoce (jahody, jablka, borůvky…), zelenina (cibule, brokolice, 

rajčata…), léčivé rostliny (hluchavka bílá, vinná réva…), a od nich odvozené nápoje (čaj, 

víno, káva…) [4].  

Během několika posledních let se mnoho studií zabývalo studiem biologických a 

fyziologických účinků flavonoidů na lidské zdraví. Bylo prokázáno, že flavonoidy vykazují 

antibakteriální, protivirové, protizánětlivé, antialergické, protirakovinové a protiulcerózní 

vlastnosti. Dále inhibují peroxidaci lipidů, čímž zabraňují vzniku arteriosklerózy, zabraňují 

shlukování krevních destiček (antitrombotický efekt), uvolňují hladké srdeční svalstvo 

(antihypertenzivní a antiarytmický efekt) a snižují permeabilitu buněčných membrán kapilár, 

čímž zabraňují vzniku edémů. Ochranné působení flavonoidů je připisováno jejich schopnosti 

vychytávat volné radikály, vázat do komplexů ionty přechodných kovů a tak měnit jejich 

dostupnost jako katalyzátorů redukčně-oxidačních reakcí, aktivovat antioxidační enzymy a 

inhibovat oxidázy [1, 4, 6].  

Flavonoidy mají důležitý význam i pro samotné rostliny. Antokyany ovlivňují barvu květů 

a plodů. Ke zbarvení také přispívají flavonoly, flavony, chalkony a aurony. Specifické 

flavonoidy mohou také působit v ochraně proti UV záření, útoku virových organismů a 

býložravců. Po interakci luštěninových rostlin s bakteriemi Rhizobium podporují tvorbu 

kořenových hlíz, které fungují jako fixátory dusíku. Dokáží také inhibovat syntézu virové 

DNA nebo ovlivnit klíčivost pylu [1, 4, 6]. 

 

2.1.4. Metody stanovení a identifikace flavonoidů 

Pro stanovení jednotlivých skupin flavonoidů v rostlinných extraktech jsou s úspěchem 

používány především metody chromatografické (kapalinová a plynová chromatografie – 

HPLC a GC) a elektromigrační (kapilární zónová elektroforéza, micelární elektrokinetická 

chromatografie a kapilární elektrochromatografie– CZE, MEKC a CEC) [3]. 

Kapalinová chromatografie je nejvíce používanou separační technikou pro stanovení 

flavonoidů. Při HPLC separacích se nejčastěji používá uspořádání s reverzní fází na 
alkylovaných silikagelech C-18 nebo C-8, popř. i na modifikovaných sorbentech s diolovou 

nebo fenylovou skupinou. Nedávno byla představena také separace flavonoidů na HILIC 

kolonách [7]. Mobilní fází je nejčastěji acetonitril nebo methanol v kombinaci s vodou, často 

okyselenou kyselinou mravenčí nebo octovou. Jednotlivé látky se detekují převážně 

spektrofotometricky (UV-VIS detektor, detektor s diodovým polem - DAD) v oblasti 254-550 

nm [3]. Fluorescenční detekce není příliš používána, jelikož spektrum látek vykazujících 

fluorescenční účinky je značně limitováno [8]. Své uplatnění nacházejí v poslední době i 
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elektrochemické detektory, nejvíce coulometrická detekce s multielektrodovými, tzv. 

CoulArray detektory, které umožňují stanovení ng-pg množství látek i ve složitých matricích 

bez předchozí úpravy vzorku [9]. V současnosti nejvíce používanou technikou je spojení 

kapalinové chromatografie s hmotnostním spektrometrem (MS). V LC-MS flavonoidů se 

z ionizačních technik využívá nejvíce ionizace elektrosprejem (ESI) a chemická ionizace za 

atmosférického tlaku (APCI). Tandemy HPLC-ESI-MS [10] a HPLC-APCI-MS [11] tak patří 

k velmi užitečným nástrojům k identifikaci a následně i ke stanovení nových flavonoidů 

v rostlinných materiálech. Postupně dochází v analýze flavonoidů i k rozvoji tandemové 

techniky LC ve spojení s nukleární magnetickou rezonancí (NMR) [12]. 

Heimler a kol. [13] stanovovali polyfenolické látky v čekance. Pomocí HPLC-DAD a 

HPLC-MS identifikovali osm flavonoidů. Látky byly separovány na koloně Polaris-C-18-E, 

mobilní fází byla voda a acetonitril. Horžic a kol. [14] stanovovali polyfenoly a 

methylxantiny pomocí HPLC v kombinaci s detektorem s fotodiodovým polem (PDA). 

Separace látek byla provedena na koloně Pinnacle II C-18, mobilní fází byla směs 3% 

kyseliny mravenčí a methanolu s lineárním gradientem. Aaby a kol. [15] využili HPLC v 

kombinaci s DAD, ESI-MS a coulometrickou detekcí pro charakterizaci fenolických látek 

obsažených v jahodách. Látky byly separovány pomocí kolony Betasil C-18, mobilní fází 

byla voda a acetonitril okyselené kyselinou octovou. Niranjan a kol. [16] využili metodu 

HPLC-UV-MS-MS pro separaci, identifikaci a kvantifikaci polyfenolů obsažených v rostlině 

Artemisia pallens L. Látky byly separovány pomocí kolony Luna C-18 s využitím gradientu 

mobilní fáze acetonitrilu a 1% kyseliny octové ve vodě. Veberic a kol. [17] stanovovali 

pomocí HPLC-DAD a HPLC-ESI-MS barviva a kvercetiny v černém bezu. Látky byly 

separovány pomocí kolony Gemini C-18, mobilní fází byl lineární gradient acetonitrilu a 1% 

kyseliny mravenčí ve vodě. De Brito a kol. [18] využili LC-DAD-ESI/MS k identifikaci a 

kvantifikaci flavonoidů obsažených v kešu ořechách. Bylo detekováno 13 glykosylovaných 

flavonolů. Látky byly separovány pomocí kolony Symmetry C-18 s využitím lineárního 

gradientu 0,1% kyseliny mravenčí ve vodě a 0,1% kyseliny mravenčí v acetonitrilu. Pang a 

kol. [11] stanovovali a identifikovali flavonoidy v listech tabáku s využitím HPLC-APCI-MS 

a HPLC-PDA. Separace látek byla uskutečněna na koloně Hypersil C-18, mobilní fází byla 

1% kyselina mravenčí ve vodě a acetonitril. Tatsis a kol. [19] představili LC-DAD-SPE-NMR 

a LC-UV-ESI-MS pro separaci a strukturní ověření hlavních skupin látek obsažených v 

extraktu z třezalky tečkované (např. flavonoidy, fenolické kyseliny). Látky byly separovány 

pomocí kolony C-18, mobilní fází byla voda a acetonitril. Při NMR detekci byly analyty 

eluované z chromatografické kolony zachyceny na SPE kolonce a následně transportovány do 

NMR průtokové cely. 
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2.2. Izolace flavonoidů 
Z hlediska fyzikální chemie chápeme proces extrakce jako přechod složky fázovým 

rozhraním mezi dvěma vzájemně nemísitelnými kapalinami. Z analytického pohledu jsou 

jako extrakce vnímány i mnohé další metody, při nichž je převáděna složka směsi fázovým 

rozhraním z jedné fáze (plynné, kapalné, pevné) do druhé fáze (plynné, kapalné, pevné) [20]. 

 

Extrakce můžeme rozdělit podle skupenství fází, mezi kterými přechází složka na: 

Z pevné fáze do kapaliny – požadovaná složka se rozpouští z pevného materiálu ve vhodném 

rozpouštědle, ostatní složky ne.  

Z kapaliny do kapaliny – extrakce je založena na rozdělovací rovnováze v soustavě dvou 

nemísitelných kapalin. Složka z větší části přechází do rozpouštědla, ve kterém je lépe 

rozpustná, míra distribuce látky je definována rozdělovacím koeficientem. 

Z kapaliny na pevnou fázi – požadované složky jsou selektivně zachycovány z roztoku 

pevnou fází na základě různých fyzikálně-chemických dějů. 

Z kapaliny nebo plynu na pevnou fázi tzv. mikroextrakce – jedná se o modifikaci extrakce 

pevnou fází. Dochází k zakoncentrování analytu adsorpcí na polymer pokrývající křemenné 

vlákno. 

 

V ideálním případě má být extrakční proces kvantitativní a reprezentativní s ohledem na 

analyzované složky, rychlý, jednoduchý, nenákladný a umožňující automatizaci (rutinní 

analýza). Volba extrakční metody z velké části záleží také na typu matrice, ve které jsou 

cílové analyty obsaženy [20].  

 

Izolace flavonoidů z dané matrice je většinou vícestupňový proces. Pevné vzorky jsou 

v mnoha případech prvně homogenizovány a teprve po té následuje izolace. Z klasických 

extrakčních metod se k izolaci flavonoidů využívá nejčastěji macerace, extrakce ultrazvukem 

a Soxhletova extrakce. Tyto techniky bývají často doplněny o extrakci na pevné fázi (SPE). 

Kapalné vzorky jsou nejdříve filtrovány nebo centrifugovány a následně nastříknuty do 

separačního systému nebo velmi často jsou analyty před separací ještě izolovány extrakcí 

kapalina-kapalina nebo SPE. 

Mezi nejčastěji používaná rozpouštědla pro extrakci flavonoidů z rostlinných materiálů 

patří methanol, ethanol, voda a ethylacetát. Často se pracuje se směsí těchto rozpouštědel a 

jejich roztoky po okyselení. Pro okyselení se používá především kyselina chlorovodíková, 

kyselina octová, kyselina trifluoroctová a kyselina mravenčí [21].  

I když využití klasických technik je velmi časově náročné, mnoho autorů stále používá tyto 

jednoduché způsoby extrakce pro izolaci flavonoidů z různých druhů rostlinných materiálů 

[22-24]. 
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Všeobecný trend vývoje extrakčních metod je nicméně řízen snahou nahradit zdlouhavé 

postupy s velkými spotřebami rozpouštědel novými instrumentálními technikami, mezi které 

řadíme zejména extrakci a mikroextrakci na pevnou fázi, mikrovlnou extrakci, extrakci 

pomocí nadkritické tekutiny a extrakci rozpouštědlem za zvýšené teploty a tlaku. Tyto nové 

extrakční techniky vyžadují minimální množství vzorku, jsou méně časově náročné, 

automatizovatelné a pro možnost on-line zapojení se separačními technikami (plynová 

chromatografie-GC, kapalinová chromatografie-HPLC, kapilární elektroforéza-CE) jsou více 

žádoucí. 

 

2.2.1. Extrakce na pevné fázi (SPE) 

SPE je v současné době asi nejvíce dostupná a nejpoužívanější technika pro rychlou a 

selektivní přípravu vzorku. Principem je zachycení molekul látky na tuhém sorbentu, přes 

který protéká vzorek. 

SPE kolonky obsahují sorbenty založené nejčastěji na chemicky modifikovaných částicích 

silikagelu. Při této modifikaci se na povrchové silanolové skupiny chemicky navazují skupiny 

různých vlastností, které rozhodují o vlastnostech sorbentu. Podle navázaných skupin se 

potom sorbenty rozlišují na polární, nepolární a iontově výměnné. Kromě sorbentů 

založených na silikagelu jsou využívány i sorbenty jiné, např. na bázi aluminy. 

Při volbě vhodného sorbentu se zvažuje podstata analytu, vyžadovaný stupeň jeho čistoty, 

vlastnosti matrice vzorku a hlavních kontaminantů vzorku a finální analytický postup [3, 20]. 

Rodrigues a kol. [25] izolovali polyfenolické sloučeniny z nálevu brazilské rostliny Davilla 

elliptica. K izolaci látek použili extrakci kapalina-kapalina doplněnou o SPE, aby 

minimalizovali interferenci s polymerními sloučeninami a získali tak frakci bohatší o cílové 

analyty. 

 

2.2.2. Mikroextrakce na pevnou fázi (SPME) 

SPME je modifikací SPE a představuje moderní metodu přípravy vzorků používanou pro 

izolaci a zakoncentrování organických molekul z plynných, kapalných i pevných matric bez 

použití rozpouštědel. Je velice citlivá a může být použita pro extrakci polárních i nepolárních 

látek obsažených v různých typech matrice. Principem je zachycení a zakoncentrování 

analytu adsorpcí na polymer pokrývající vlákno z taveného křemene. Z důvodu mechanické 

ochrany bývá vlákno zasunuto v duté ocelové jehle. Analytickým výstupem je obvykle 

plynová chromatografie (termická desorpce z vlákna v dávkovači a následná separace 

uvolněných látek), pro analýzu netěkavých a polárních látek bývá SPME spojena 

s kapalinovou chromatografií [3, 20]. 

Kumar a kol. [26] stanovovali myricetin a kvercetin v hroznech, rajčatech, cibuli a 

červených vínech. Pro jejich izolaci a kvantifikaci vyvinuli on-line spojení SPME/HPLC. 
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2.2.3. Mikrovlnná extrakce (MAE) 

Na rozdíl od běžné extrakce kapalinou (např. Soxhletova extrakce), kdy je využíván 

relativně dlouhý extrakční čas (3-48 hodin), použití mikrovlnné energie pro zahřátí 

extrakčního média má za následek významnou redukci doby extrakce (obvykle méně než 30 

minut). Vedle zkrácení doby extrakce je dosaženo také redukce spotřeby organického 

rozpouštědla (méně než 40 ml ve srovnání se stovkami mililitrů při Soxhletově extrakci). 

Mezi podmínky, běžně studované při optimalizaci MAE procesu, patří efekt složení 

extrakčního média, jeho objem, teplota a doba extrakce. Velmi důležitým faktorem je zde také 

charakter matrice [3]. 

Chen a kol. [27] použili MAE ke stanovení flavonoidů obsažených v Herba Epimediia a 

její účinnost srovnali s klasickými extrakčními technikami, Soxhletovou extrakcí a extrakcí 

ultrazvukem. Nejen že výtěžky dosažené pomocí MAE byly ve srovnání s klasickými 

technikami vyšší, ale i extrakční čas byl mnohonásobně kratší. 

 

2.2.4. Extrakce pomocí nadkritických tekutin 

Nadkritickou tekutinu lze definovat jako substanci, která se nachází nad svou kritickou 

teplotou a tlakem. Kritickou teplotou se rozumí nejvyšší teplota, při které lze ještě plynnou 

fázi zkapalnit zvýšením tlaku. Obdobně můžeme definovat i kritický tlak, který je dán bodem, 

nad kterým již kapalinu nelze zplynit zvýšením teploty. Nad kritickou teplotou a tlakem se 

tedy spojují vlastnosti kapaliny a plynu a z tohoto hlediska se lze dívat na nadkritickou 

tekutinu jako na velice hustý plyn. Nadkritické tekutiny mají difuzivitu, viskozitu a povrchové 

napětí podobné plynům, zatímco hustotu a rozpouštěcí sílu blízkou kapalinám. Nízká 

viskozita a povrchové napětí umožňují tekutině rychlé proniknutí do pórů heterogenní matrice 

a jejich difuzivita o jeden až dva řády vyšší než u kapalin umožňuje rychlý přenos hmoty. 

Díky těmto vlastnostem, které mohou být upravovány vhodnými změnami tlaků a teplot, jsou 

nadkritické tekutiny jedinečnými extrakčními rozpouštědly. 

 

První zmínky o schopnosti nadkritické tekutiny rozpouštět velké množství relativně 

netěkavých látek lze nalézt v literatuře již před 130 lety. Hannay a Hogarth [28] prováděli 

experimenty s halogenidy kovů a ethanolem zahřátým nad jeho kritickou teplotu (234 ˚C). Při 

svých pokusech zaznamenali vznik sraženin nebo naopak rozpuštění halogenidů v závislosti 

na tlaku v systému. Zvyšování tlaku způsobovalo rozpouštění, snižování tlaku vedlo ke 

vzniku sraženin. Na tyto práce navázal v roce 1954 Francis [29], který již použil kapalný CO2 

jako rozpouštědlo pro mnoho polárních i nepolárních látek. Tato metoda se stala jednou 

z nejrychleji se rozvíjejících separačních technik v posledních 20 letech díky dostupnosti 

mnoha komerčních přístrojů a představuje alternativní řešení k doposud používaným 

klasickým metodám využívajících kapalných rozpouštědel (Soxhlet, ultrazvuk). 
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2.2.4.1. Nadkritická fluidní extrakce (SFE) 

V nadkritické fluidní extrakci se k extrakci vzorku využívá nadkritická tekutina, běžně oxid 

uhličitý. Ten má snadno dosažitelnou kritickou teplotu 31˚C a kritický tlak 7,149 MPa. 

Superkritický oxid uhličitý je nepolární rozpouštědlo, podobné hexanu, rozpouští tedy nejlépe 

nepolární a málo polární sloučeniny. Změnami teploty a tlaku v extraktoru lze měnit jeho 

rozpouštěcí sílu a řídit tak selektivitu extrakce. I když aplikace SFE byly původně soustředěny 

na tuhé vzorky, SFE je využitelná i k extrakci kapalných, především vodných roztoků. 

Z hlediska uplatnění extraktů v potravinářství je příznivá zdravotní nezávadnost CO2, 

z technického hlediska bezpečnost a z ekonomického hlediska nízká cena. Pro náhradu 

klasických extrakcí hovoří také rychlost extrakce, která několikahodinové extrakce zkracuje 

na desítky minut [20]. 

Cavero a kol. [30] optimalizovali SFE k extrakci přírodních antioxidantů přítomných 

v listech oregana. Pomocí kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí bylo 

identifikováno devět sloučenin patřících do skupiny flavonů, flavanolů a flavonolů. 

 

I když SFE našla široké laboratorní i průmyslové uplatnění téměř ve všech odvětvích, 

v současné době se její využití spíše přesunulo do poloprovozního měřítka a v laboratořích je 

postupně potlačována novějšími extrakčními technikami využívajících stlačených kapalných 

rozpouštědel, jelikož nepolární charakter oxidu uhličitého není vhodný pro zpracování vzorků 

zajímavých z pohledu biochemie a souvisejících oborů. Mezi tyto nové moderní extrakční 

metody jsou zařazovány extrakce organickými rozpouštědly za zvýšené teploty a tlaku a 

extrakce stlačenou kapalnou horkou vodou. 

 

2.2.5. Extrakce organickým rozpouštědlem za zvýšené teploty a tlaku (PFE) 

Vysokotlaká extrakce rozpouštědlem neboli Pressurized Fluid Extraction – PFE (známá 

také pod názvem Pressurized Liquid Extraction, Accelerated Solvent Extraction a Pressurized 

Solvent Extraction) je relativně nová extrakční technika, která je založena na principu 

extrakce tuhá látka – kapalina. Probíhá za zvýšené teploty (40-200 °C) a tlaku (10-15 MPa) 

během krátkého časového intervalu (5-20 min) [2].  
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Princip extrakce rozpouštědlem za zvýšené teploty a tlaku: 

 

Teplota

T
la

k

T1

P1

trojný bod
(s)

(l)

(g)

Teplota

T
la

k

T1

P1

trojný bod
(s)

(l)

(g)

 
� Při normálních podmínkách je rozpouštědlo při teplotě (T1) a tlaku (P1) v kapalném 

stavu. 
 
 
 

Teplota

T
la

k

T1 T2

P1

trojný bod(s)

(l)

(g)

Teplota

T
la

k

T1 T2
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trojný bod(s)

(l)

(g)

 
� Zvýšením teploty (T1→T2) přechází rozpouštědlo z kapalného stavu do plynného, není 

již schopné dále rozpouštět analyty a účinnost extrakce tedy klesá k nule.  

Teplota

T
la

k

T2T1

P2

P1

trojný bod

(s) (l)

(g)

Teplota

T
la

k

T2T1

P2

P1

trojný bod

(s) (l)

(g)

 
� Pokud ale dojde ke zvýšení tlaku (P1→P2), rozpouštědlo opět přejde do kapalného 

stavu a v důsledku vyšší teploty narůstá i efektivita extrakce. 
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Ve srovnání s klasickými postupy kapalinové extrakce za nízkých teplot a tlaků (např.: 

extrakce podle Soxhleta) nabízí tedy vysokotlaká extrakce rozpouštědlem některé důležité 

výhody:  

• Zvýšená teplota při extrakci zvyšuje těkavost analyzovaných látek, a tím zpravidla i 

jejich rozpustnost v použitém rozpouštědle. Zvýšená teplota rovněž usnadňuje 

uvolnění analyzovaných látek z matrice vzorku díky urychlení transportních procesů a 

zeslabení interakcí analyzovaných látek s matricí. To se projevuje celkovým snížením 

spotřeby rozpouštědel oproti klasickým extrakčním technikám, a tím tedy i nižší zátěží 

na životní prostředí.  

• Zvýšený tlak při extrakci udržuje nejen extrakční činidlo v kapalném stavu nad jeho 

bodem varu, ale také zlepšuje kontakt rozpouštědla s analytem zadrženým v pórech 

matrice.  

• Nepřítomnost světla a kyslíku snižuje degradaci a oxidační procesy během samotné 

extrakce.  

• K extrakci lze použít čistá rozpouštědla i směsi vzájemně mísitelných rozpouštědel. 

V případě použití směsi rozpouštědel PFE umožňuje jednoznačnou kontrolu složení 

rozpouštědla a jeho řízenou spotřebu.  

PFE je tedy oproti klasickým extrakčním metodám nejen rychlejší, ekonomičtější, šetrnější, 

ale také mnohonásobně efektivnější [2]. Extrakční proces je tedy takřka ideální, proto byla 

PFE Agenturou pro ochranu životního prostředí (EPA – Enviromental Protection Agency) 

zařazena pod protokolem 3545A mezi celosvetově uznávané standardizované metody [31]. 

 

PFE byla poprvé představena v roce 1995 a je používána výhradně k extrakci pevných 

vzorků [2]. Široké uplatnění našla především v enviromentální analýze (např. extrakce 

pesticidů, polychlorovaných bifenylů z půd, sedimentů) [32] a během posledních let také při 

extrakci biologicky aktivních látek (např. extrakce flavonoidů, saponinů, mastných kyselin) 

obsažených v potravinách a rostlinném materiálu [33]. 

 

Rieger a kol. [34] extrahovali pomocí PFE polyfenolické sloučeniny obsažené ve vřesu 

obecném (Calluna vulgaris), plodech a květech bezu černého (Sambucus nigra) a v bobulích 

brusnice borůvky (Vaccinium myrtillus), jako extrakční rozpouštědlo byl použit 80 % 

methanol. Waksmundzka-Hajnos a kol. [35] sledovali vliv použité extrakční techniky 

(Soxhletova extrakce, extrakce ultrazvukem, mikrovlnná extrakce, PFE) na obsah flavonoidů 

obsažených v truskavci ptačím (Polygonum aviculare) a květenství Sambucus nigra. PFE byla 

nejúčinnější technikou pro extrakci flavonoidů z Polygonum aviculare. Nejvíce flavonoidů 

z květenství Sambucus nigra bylo vyextrahováno Soxhletovou extrakcí. Smelcerovic a kol. 

[36] sledovali obsah farmakologicky důležitých látek (hypericin, pseudohypericin, hyperosid, 

kvercitrin a hyperforin) obsažených v šesti rozdílných rostlinách rodu Hypericum (třezalka) 
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posbíraných v různých oblastech Srbska. Extrakty byly získány pomocí PFE při 40 °C a 10 

MPa za použití methanolu jako extrakčního rozpouštědla. Ve své další studii [37] sledovali 

vliv použité extrakční techniky na obsah stejných látek tentokráte pouze ve třezalce tečkované 

(Hypericum perforatum). Přímou sonikaci porovnávali s klasickou macerací, Soxhletovou 

extrakcí, nepřímou sonikací a PFE. Přímá sonikace prokázala nejvyšší extrakční účinnost 

sledovaných látek. Dawidowicz a kol. [38] sledovali antioxidační vlastnosti alkoholových 

extraktů získaných z listů, květů a plodů Sambucus nigra. Extrakty byly získány pomocí PFE 

v rozmezí teplot 20-200 °C. Soltoft a kol. [39] extrahovali pomocí PFE flavonoidy z cibule. 

Extrakční účinnost PFE srovnávali s účinností extrakce na vodní lázni, sonikací a 

mikrovlnnou extrakcí. PFE ve srovnání s ostatními použitými technikami prokázala nejvyšší 

extrakční účinnost pro stanovované flavonoidy. Chen a kol. [40] využili PFE za různých 

extrakčních podmínek ke stanovení flavonoidů obsažených v lékořici. Nejefektivnější 

extrakce bylo dosaženo 70 % ethanolem při 100 ˚C, extrakční doba byla 5 min. 

PFE nachází uplatnění také při extrakci biologicky aktivních látek z rostlin používaných 

v tradiční čínské medicíně. Chen a kol. [41] optimalizovali PFE (120 ˚C, 15 MPa, extrakční 

čas 1×10 min, rozpouštědlo 70% ethanol) k extrakci flavonoidů obsažených v čínské rostlině 

Epimedium (škornice). 15 flavonoidů bylo identifikováno pomocí HPLC. Zhang a kol. [42] 

využili PFE k extrakci flavonoidů obsažených v touleni srdčité (Houttuynia cordata) a 

sledovali vliv teploty, tlaku a použité koncentrace rozpouštědla (ethanol) na jejich výtěžnost. 

Extrakční účinnost PFE porovnali s extrakcí ultrazvukem a macerací za zvýšené teploty. 

Pomocí PFE bylo vyextrahováno nejvíce sledovaných látek. 

 

2.2.6. Extrakce stlačenou kapalnou horkou vodou (PHWE) 

Nahradíme-li při PFE organické rozpouštědlo vodou, dostaneme tak techniku s názvem 

extrakce stlačenou kapalnou horkou vodou známou také pod názvem extrakce subkritickou 

vodou neboli „Pressurized Hot Water extraction (PHWE) a Subcritical Water Extraction 

(SWE)“. Subkritická voda je charakterizována teplotami mezi normálním bodem varu 

(100 °C) a kritickým bodem vody (374 °C, 21.7 MPa). 

Význam použití subkritické vody jako extrakčního činidla je hlavně v tom, že voda 

s rostoucí teplotou a tlakem výrazně mění své fyzikálně-chemické vlastnosti. Pro samotnou 

extrakci má největší význam změna dielektrické konstanty vody s rostoucí teplotou, což má 

za následek, že voda se při vyšších teplotách začne chovat jako organické rozpouštědlo (např. 

dielektrická konstanta vody při 200°C je rovna 36, což je velmi blízké dielektrické konstantě 

methanolu). Slovo „stlačené“ znamená, že má-li voda zůstat v kapalném stavu, musí být tlak 

při extrakci vyšší než tenze (tlak) nasycených par vody za příslušné teploty.  Kromě 

skutečnosti, že voda je „nejzelenějším“ rozpouštědlem, je tedy i rozpouštědlem 

„nejladitelnějším“ ve smyslu dosažitelné změny solvatační schopnosti s teplotou a tlakem a 

okruh typu látek, které je vodou možno extrahovat, je značně rozšířen [43]. 
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Příprava vzorku pomocí PHWE byla poprvé představena v roce 1994 [43]. Další aplikace 

se zabývaly především extrakcemi organických polutantů (zejména polycyklických 

aromatických uhlovodíků, pesticidů a herbicidů) z tuhých vzorků z oblasti životního prostředí 

(půdy, sedimenty) [32]. Oblast využití PHWE byla postupně rozšířena o extrakce biologicky 

aktivních látek z potravin a rostlinných materiálů [33, 44]. 

Ollanketo a kol. [45] extrahovali antioxidační látky ze šalvěje lékařské (Salvia officinalis 

L.) pomocí PHWE, extrakcí ultrazvukem za použití methanolu, hydrodestilace a macerace 

70 % ethanolem. PHWE prokázala nejvyšší extrakční účinnost stanovovaných látek. Ibanez a 

kol. [46] využili PHWE  v rozmezí extrakčních teplot 25-200 ˚C pro extrakci vybraných 

antioxidantů obsažených v listech rozmarýnu. Turner a kol. [47] využili PHWE k extrakci 

kvercetin glykosidů a jejich následné biokatalytické přeměně na kvercetin a karbohydráty. 

Rodriguez-Meizoso a kol. [48] extrahovali antioxidanty z listů oregana. Sledovali vliv teploty 

(25, 50, 100, 150 a 200 ˚C) na extrakční výtěžnost cílových analytů. Nejvíce antioxidantů 

bylo vyextrahováno při teplotě 200 ˚C. Hartonen a kol. [49] optimalizovali extrakční 

podmínky (čas, teplota, tlak) pro extrakci naringeninu a ostatních flavonoidů 

(dihydrokaempferol, naringin) ze suku osiky. Výsledky dosažené pomocí PHWE srovnali 

s výsledky získanými klasickými extrakčními technikami, Soxhletovou extrakcí, extrakcí 

ultrazvukem a refluxem, za použití methanolu jako extrakčního rozpouštědla. Prommuak a 

kol. [50] extrahovali karotenoidy a flavonoidy z odpadu žlutého thajského hedvábí. Pigmenty 

extrahovali pomocí ethanolu a subkritické vody. Ethanol byl vhodnější pro extrakci 

karotenoidů a jejich výtěžnost vzrůstala s rostoucí teplotou a extrakčním časem. Flavonoidy 

byly lépe extrahovatelné subkritickou vodou, ale na rozdíl od karotenoidů jejich obsah klesal 

s rostoucí teplotou a extrakčním časem. Co a kol. [51] extrahovali pomocí subkritické vody a 

stlačeného ethanolu betulin a antioxidanty z březové kůry. Betulin byl vyextrahován 

ethanolem při 120 ˚C během 15 min, stlačenou horkou vodou byla jeho extrakce neúspěšná. 

Nicméně, vysoká antioxidační aktivita byla zaznamenána jak v ethanolových, tak i ve 

vodných extraktech. 

Možnost využití PFE a stlačené horké vody k extrakci biologických materiálů je 

samozřejmě vždy podmíněna dostatečnou teplotní stabilitou příslušných cílových látek a 

jejich odolností vůči hydrolýze za podmínek extrakce.  

 

2.2.7. Využití PFE a PHWE v potravinářství 

V potravinářství je metoda PFE převážně využívána k extrakci a následnému stanovení 

tuků, toxických látek a pesticidů v různých druzích potravin. Byly popsány postupy pro 

extrakci tuků obsažených např. v čokoládě, smažených bramborových lupíncích či syrovém 

mase. Toxické látky či pesticidy byly pomocí PFE úspěšně a efektivně extrahovány např. 

z mrkve, ryb nebo živočišných tkání [52]. 
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Extrakce pomocí stlačené horké vody je využívána především k extrakci biologicky 

aktivních látek z rostlinných matric, např. anthokyanů z hroznových slupek, katechinů a 

epikatechinů z čajových lístků nebo třeba i esenciálních olejů obsažených v aromatických 

druzích rostlin (vavřín, rozmarýn, oregano…) [44]. 

 

2.3. Vysoko-účinná kapalinová chromatografie (HPLC) 
Kapalinová chromatografie je analytická separační metoda. Dochází k dělení látek mezi 

mobilní a stacionární fází. Mobilní fáze unáší složky vzorku ložem stacionární fáze a o 

separaci složek rozhoduje nejen jejich interakce se stacionární fází, ale výrazně i složení 

mobilní fáze. Podle mechanismu separace se používají rozpouštědla různé polarity, přičemž 

změna vlastností mobilní fáze je v systému s danou stacionární fází hlavním faktorem 

ovlivňujícím retenci jednotlivých složek směsi a tím i jejich vzájemné rozdělení.  

Využívá se především k separaci netěkavých a termicky labilních sloučenin [53]. 

 

Podle způsobu separace ji lze rozdělit na: 

Adsorpční chromatografii – o separaci rozhoduje různá schopnost složek poutat se na povrch 

stacionární fáze. 

Rozdělovací chromatografii – o separaci rozhoduje odlišná rozpustnost složek vzorku ve 

stacionární fázi a mobilní fázi. 

Gelovou permeační chromatografii – separace složek podle velikosti na pórovité stacionární 

fázi (gelu). 

Iontově-výměnnou chromatografii – o separaci rozhodují různě velké elektrostatické přitažlivé 

síly mezi funkčními skupinami stacionární fáze (iontoměnič) a ionty vzorku. 

Afinitní chromatografii – stacionární fáze je schopna vázat ze vzorku právě určité složky, ke 

kterým má úzce selektivní vztah (afinitu). 

 

Objev chromatografie je připisován M.S. Cvětovi, který v roce 1903 v uspořádání kapalina-

adsorbent jako první rozdělil na sloupci sorbentu listová barviva [54]. Tato nová technika byla 

oceněna teprve v roce 1931, kdy ji Kuhn a Lederer použili pro preparativní separaci α- a β- 

karotenů získaných z mrkve [55, 56]. V roce 1941 Martin a Synge [57] popsali techniku 

rozdělovací chromatografie a v roce 1949 Spedding [58] a Tompkins [59] jako první 

publikovali  poznatky o iontově-výměnné chromatografii. V roce 1959 Porath a Flodin 

představili „size exclusion“ chromatografii [60]. Jedna z prvních prací o vysoko-účinné 

kapalinové chromatografii byla publikována Pielem v roce 1966 [61]. Od té doby se HPLC 

stala nejvíce používanou analytickou separační metodou, a to nejen díky rychlému vývoji 

instrumentace, ale i kolonových sorbentů zaručujících  vysokou selektivitu a účinnost. 
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Kapalinový chromatograf se skládá ze zásobníků mobilní fáze, směšovacího zařízení, 

vysokotlaké pumpy, injektoru, kolony, termostatu kolony, detektoru a vyhodnocovacího 

zařízení (obrázek 4). 

 

 
Obr. 4: Schéma kapalinového chromatografu. 

 

Detektory v HPLC by měly být selektivní pro analyty a málo citlivé na mobilní fázi. 

Nejpoužívanějšími detektory jsou fotometrický (UV/VIS, detektor s diodovým polem – 

DAD), fluorescenční detektor a hmotnostní spektrometr. Dále je využíván také detektor 

refraktometrický, detektor na bázi infračerveného spektrometru s Fourierovou transformací 

(FTIR detektor ) a elektrochemické detektory jako coulometrický, konduktometrický nebo 

amperometrický detektor [53]. 
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2.4. Studované rostlinné matrice 
Rostlinná říše tvoří nevyčerpatelný zdroj látek vykazujících mnoho pro zdraví prospěšných 

vlastností. Mezi rostlinné matrice bohaté na biologicky aktivní látky můžeme zařadit i méně 

obvyklé druhy rostlin a drobného ovoce, a to Stevia rebaudiana Bertoni, rakytník řešetlákový, 

dřín obecný, jeřáb černý a bez černý. 
 

2.4.1. Stevia rebaudiana Bertoni 

Stevia rebaudiana Bertoni (dále Stevia) (obrázek 5), česky nazývaná Stévie cukerná, patří 

do rodu Stevia, čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae), syn. složnokvěté (Compositae), třídy 

Eupatorieae, podtřídy Piqueriinae [62]. 

Stevia pochází z jižní Paraguaye, kde roste v oblastech s nadmořskou výškou 500 až 

3000 m nad mořem na vlhkých písčitých místech [63]. Z velkého množství popsaných druhů 

rodu Stevia je jediná, jejíž sladká chuť není doprovázena nebo potlačena chutí hořkou. Stevia 

je víceletá keřovitá bylina dosahující výšky 60-80 cm. Listy jsou vstřícné, kopinaté. 

Květenství je složeno z drobných bílých květů, které vytvářejí nepravidelný vrcholík. Plodem 

je drobná, tmavě hnědá nažka s chmýrem, která je snadno přenášena větrem. Patří mezi 

rostliny krátkodenní s kritickou délkou dne 13 až 14 hodin. 

 

 

Obr. 5: Stevia rebaudiana Bertoni 

 

Paraguayští indiáni ji pod názvem „Caá-He-é“ nebo „Kaá-éhe“ (sladká bylina) používají od 

nepaměti ke slazení nápojů, pokrmů, ale také i jako léčivou bylinu [64]. Během 16. století 

byla pod názvem Azucacaá (sladká tráva) používána španělskými osadníky jako náhražka 

cukru. Poprvé byla Stevia popsána koncem 19. století  paraquayským botanikem 
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M.S. Bertonim, který ji pojmenoval po portugalském chemikovi Ovidiu Rebaudim. Rodové 

jméno nese po španělském profesoru botaniky Peteru Jamesi Estevim [65]. První zmínka o 

komerční kultivaci Stevie v Paraguay je z roku 1964 [63]. Od té doby je Stevia hojně 

používána jako nízkokalorické sladidlo v Jižní a Severní Americe, Asii, Číně a Japonsku. 

Japonsko je v současnosti prakticky nejvýznamnějším světovým producentem Stevie. 

Evropská komise v roce 2000 zakázala akceptovat Stevii a steviosid jako alternativní sladidlo 

kvůli rozdílným názorům na toxikologické působení steviosidu, respektive jeho aglykonu 

steviolu, na lidské zdraví, proto je využítí Stevie a steviosidu skryto pod pojmem kosmetikum 

[66]. 

Sladivý účinek Stevie je způsoben přítomností diterpenových glykosidů, jejichž největší 

výskyt je v listech. Jejich struktura je odvozena od aglykonu steviolu. Mezi hlavní glykosidy 

patří steviosid (300krát sladší než sacharóza) a rebaudiosid A (400krát sladší než sacharóza). 

Kromě sladkých glykosidů jsou dále ve Stevii obsaženy flavonoidy, sterebiny A-H, 

fenylpropanoidy a ve značném množství také organické (př. triterpeny, barviva, stigmasterol a 

těkavé rostlinné oleje) a anorganické látky [63, 66]. 

Jelikož Stevia vykazuje příznivé antibakteriální a protivirové účinky, využívá extraktu 

z jejich listů při výrobě ústní vody. Ústní voda ze Stevie omezuje záněty dásní, podporuje 

prevenci paradentózy a účinně omezuje i nepříjemný zápach z úst. Stevie působí také i jako 

uklidňující prostředek na pokožku při bodnutí hmyzem, popáleninách a jiných kožních 

problémech. V některých zemích světa se dále ze Stevie vyrábí limonády, žvýkačky, zubní 

pasty a cukrářské výrobky. Využití nachází také v konzervárenství, při výrobě dia kompotů, 

marmelád a zavařenin. 

 

2.4.2. Rakytník řešetlákový (Hippophae rhamnoides) 

Rakytník řešetlákový (obrázek 6) je zařazován mezi druhy netradičního ovoce a čeledi 

hlošinovitých (Elaeagnaceae). 

Rakytník je velmi nenáročná a mnohostranně užitečná rostlina. Původní domovinou je 

střední Asie (Afghánistán, Tádžikistán, Uzbekistán). Je to 1,5 až 5 m vysoký, nenáročný keř, 

někdy řídký keřovitý stromek, se stříbřitě šupinkovitými a trnitými větvemi. Je hustě větvený, 

opadavý. Také listy jsou po obou stranách pokryté stříbrnými šupinkami, jsou kopinaté, 

zeleno-stříbrné, dlouhé až 7 cm. Rostlina je dvoudomá. Samčí květy jsou drobnější, 

nevýrazné, jejich barva je hnědá. Samičí květy jsou žluto-zelené. Květy neobsahují 

nektarium, nemohou být proto opylovány hmyzem – rostlina je větrosnubná. 
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Obr. 6: Rakytník řešetlákový. 

 

Plodem je oranžová nebo žlutá nepravá peckovička oválného tvaru o průměru 5 – 12 mm 

s krátkou stopkou. Plody jsou usazené podél větví. Uvnitř je semeno skořicové barvy [67]. 

V lidovém léčitelství Sibiře, Mongolska i některých oblastí Číny byl rakytník znám již 

v dávné minulosti. Užíval se při léčbě plicních, zažívacích, jaterních i kloubních onemocnění, 

ale také v místní kosmetice. Pomáhal při zahlenění i zánětech plic, hojil sliznice, vředy 

žaludku i dvanáctníku, reguloval krevní oběh. Urychloval proces hojení ran, stimuloval 

regenerační procesy, měl pozitivní vliv na choroby jater. V tibetské tradiční medicíně patří 

mezi vysoce efektivní regenerační prostředek, který se používá i při kardiovaskulárních 

chorobách a intoxikacích. V Evropě jeho obliba v jednotlivých zemích kolísá. Název 

Hippophae pochází ze staré řečtiny, v překladu znamená třpytící se kůň. Staří Řekové si totiž 

povšimli, že zvířata pasoucí se v oblastech, kde rostl rakytník, tloustnou a mají lesklou srst. 

Na našem území byl rakytník poprvé vysazen v roce 1835 v Královské oboře (Stromovka) 

v Praze [68]. 

Plody obsahují obrovské množství vitaminu C, až desetkrát více než citron. Jsou také 

zároveň zdrojem flavonoidů, karotenoidů, sacharidů, vitaminu A, E a organických kyselin. 

Dále obsahují minerální látky, steroly, cholin, betain, kyselinu jablečnou, vinnou, třísloviny a 

pektin. Celé plody i šťáva obsahují také charakteristické spektrum aminokyselin, největší 

podíl tvoří kyseliny asparagová a glutamová. Vyšší je i obsah argininu, lysinu a valinu. 

Semeno obsahuje olej bohatý na polynenasycené mastné kyseliny a vitamin F [68]. 

Rakytník je pro vysoký obsah biologicky aktivních látek hojně využíván v potravinářství ve 

formě různých potravinových výrobků. Asi nejrozšířenější je jeho použití ve formě sirupu, 

vylisovaná šťáva z plodů se přidává do některých ovocných džusů, které jsou chuťově 
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nevýrazné a chudé na biologicky aktivní látky. Ze semen rakytníku se lisováním získává 

světle hnědý olej zpracovávaný potravinářským a kosmetickým průmyslem. 

 

2.4.3. Dřín obecný (Cornus mas) 

Dřín obecný (obrázek 7) je méně známý ovocný keř, který je botanicky zařazován do čeledi 

dřínovitých (Cornaceae). Rod Cornus zahrnuje přibližně 45 až 50 druhů. 

Původně pochází z předhůří Kavkazu a odtud se postupně rozšířil přes Turecko, Rumunsko 

a Bulharsko do jižní Evropy a západní Asie. Některé druhy se také nacházejí v tropické Africe 

a severní Americe. Výskyt u nás je rozdělován do dvou oblastí, střední, jihozápadní Čechy, 

jižní a střední Morava [69]. 

Odborné jméno keř dostal dle latinského slova cornus, které je ekvivalentem našeho slova 

roh. Vysvětluje nám to citace z Matthioliho herbáře, který brilantně z italštiny přeložil známý 

český botanik a lékař Tadeáš Hájek z Hájku, kde se doslovně píše : "Dřinkový strom latině 

od rohu jméno má, protože jako roh jeho dřevo tvrdé jest." Z tohoto důvodu bylo dřevo dřínu, 

zejména v minulosti, velmi ceněno v řezbářství . 

Nejčastěji se vyskytuje jako keř, nebo menší strom dorůstající do výšky 5 – 8 m. Jeho kůra 

je tenká, tmavohnědě až šedohnědě zbarvená a odlupuje se v drobných šupinách. Listy má 

vstřícné, eliptického až vejčitého tvaru, se 3 až 5 páry obloukovitých žilek, na obou stranách 

jsou krátce chlupaté. Žluté květy jsou uspořádány v květenstvích a rozkvétají časně zjara před 

rašením listů. Plodem jsou podlouhlé, dvousemenné peckovičky, které mohou mít různé 

barvy – od žluté, přes jasně červenou až po tmavě červenou [69]. 

 

Obr. 7: Dřín obecný. 
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Léčivé účinky dřínu jsou známé už od starověku. Plody, kůra, květy či kořeny byly užívány 

proti horečce, při střevních onemocněních, zažívacích problémech, chudokrevnosti či 

onemocnění jater nebo ledvin. Zahuštěnou šťávu z plodů je v tradiční medicíně možno použít 

při léčbě cukrovky nebo kožních onemocněních. Dřín také tlumí některé typy závratí, 

chorobné pocení, příliš hojné močení a některé formy močové inkontinence. Působí také 

bakteriostaticky a uplatňuje se jako urodesinficiens. 

Plody dřínu, tzv. dřínky, jsou bohaté na vitamín C, jehož obsah ve 100g dužiny plodů je až 

čtyřikrát vyšší než v citrónech. Všeobecně jsou v plodech obsaženy organické kyseliny, 

sacharidy, hořčina cornin, třísloviny, pektiny, minerální látky, z rostlinných barviv katechiny 

a anthokyany a v malém množství také bílkoviny i lipidy. Listy obsahují flavonoidy, z nichž 

zejména kvercetin a kaempferol [70]. 

Z potravinářského hlediska jsou v současnosti plody dřínu pro vysoký obsah biologicky 

aktivních látek zpracovávány do různých výrobků. Čerstvé plody se využívají na přípravu 

kompotů (s brusinkami a jeřabinami), marmelád, moštů, sirupů i pálenky, sušené a rozemleté 

k přípravě zvěřinových omáček a masa na rožni. Na Balkáně se využívají pro přípravu 

destilátů. Ve Středomoří se nakládají do slaného nálevu jako olivy, z jejich šťávy, vody a ledu 

se v Íránu tradičně vyrábí osvěžující nápoj šerbet. 

 

2.4.4. Aronie - jeřáb černý (Aronis melanocarpa) 

Aronie neboli temnoplodec černoplodý (obrázek 8) je méně známý ovocný keř, který je 

botanicky zařazován do čeledi růžovitých (Rosaceae). 

Aronie pochází ze Severní Ameriky. Je hojně rozšířená na severu Evropy, území Polska, 

Běloruska a Ruska. U nás se pěstuje poměrně zřídka, často v parcích jako okrasný keřík. 

Nejčastěji se vyskytuje jako okrasný keř nebo menší strom dorůstající do výšky okolo 2 m. 

Listy jsou celistvookrajové, oválné s drobně zoubkatým pilovitým okrajem. Malé květy jsou 

bílé nebo narůžovělé uspořádané do bohatého chocholíkovitého květenství. Plody jsou 

okrouhlé černé malvice s průměrem až 15 mm [71]. 

 



28 

 
Obr. 8: Jeřáb černý 

 

Jedlé černé plody obsahují kromě vitamínu C velké množství bioflavonoidů včetně 

vitamínu P, vitamíny PP, B2, B9, karoteny, pektinové látky, rutin a třísloviny. Obsahují až 

3,5% sorbitolu, slouží tedy jako náhražka cukru pro nemocné cukrovkou. Nezanedbatelný je 

také obsah železa a mikroelementů, jako např.: bór, fluór, mangan, měď, kobalt a molybden. 

Plody bez semen obsahují až 400 mikrogramů jódu na 100 g (vysokým obsahem jódu je toto 

ovoce blízké plodům kivi). Bioflavonoidy podporují působení vitamínu C a působí s ním 

často synergicky. Plody aronie je vhodné doplnit vitamínem C v tabletách nebo ovocem 

s vyšším množstvím vitamínu C zejména při zpevňování kapilár, léčbě hypertenze, 

aterosklerózy, nachlazení a zápalu plic. Konzumace ovoce s vyšším obsahem bioflavonoidů je 

velmi vhodná při vysokém krevním tlaku, stresu, chronických bolestech, zánětech (včetně 

zápalu plic) a skleróze. Zjistilo se, že působením plodů a šťávy jeřábu černého se vyrovnávají 

procesy vzruchu a útlumu v mozku a snižuje se emocionální nerovnováha [72]. 

Z potravinářského hlediska jsou plody Aronie pro vysoký obsah biologicky aktivních látek 

zpracovávány do různých forem kompotů, zavařenin a džemů. Plody se dají také sušit a 

nepodléhají snadno plísni, kvasinkám ani bakteriální hnilobě, čehož se využívá především při 

výrobě čajů. Šťáva z arónie je v dnešní době syntetických sirupů a nápojů vítanou změnou pro 

přípravu nápojů. Šťáva z plodů se dá s úspěchem také použít na přibarvování různých nápojů, 

šťáv a také na výrobu biologicky aktivního potravinářského barviva. 

 

2.4.5. Bez černý (Sambucus nigra) 

Bez černý (obrázek 9) je ovocný keř, který je botanicky zařazován do čeledi 

zimolezovitých (Caprifoliaceae). Rod Sambucus zahrnuje asi 40 druhů, které rostou 

v mírných a subtropických pásmech (vyjma Afriky). Je rozšířený v Evropě a v Přední Asii, u 

nás hojný u plotů, na rumištích, v lesích, hájích a křovinách, vyjma nejvyšších poloh. 
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Černý bez je vytrvalý, obvykle 1,5 až 5 m vysoký keř, občas ale i až 10 m vysoký strom. 

Listy jsou vstřícné, lichozpeřené, na okraji pilovité, na vrcholu zašpičatělé, zejména na rubu 

chlupaté. Krémově bílé květy tvoří ploché, bohaté chocholíkaté vrcholíky, které nepříjemně 

páchnou. Plodem je 5-8 mm velká šťavnatá peckovice, tzv. bezinka [67]. 

 

 
Obr. 9: Bez černý 

 

Květy obsahují silice, slizy, třísloviny, glykosidy (sambunigrin a rutin), organické kyseliny 

(jablečnou, octovou, valerovou) a vitamin C. Plody jsou bohaté na anthokyanová barviva, 

cukry, kyselinu jablečnou, třísloviny a pektin. V čerstvém stavu obsahují vitamín C, ve slupce 

a v semenech je přítomen vitamin A a skupina vitamínů B: B1, B2, B6, B12. Listy obsahují 

toxický glykosid sambucinigrin a alkaloid sambucin. 

Květy působí potopudně, močopudně, snižují horečku a příznivě působí na cévní stěny. 

Podávají se proto zejména při nachlazení a při chorobách cév. Plody bezu působí analgeticky, 

osvědčily se zejména při migrénách, neuralgiích, při bolestech trojklaného nervu, páteře či 

kloubů (zde působí i protizánětlivě), příznivě působí i při křečích trávicího ústrojí a při 

nadýmání. Čerstvé plody mají projímavý účinek, naopak sušené se používají proti průjmům. 

Listy lze použít zevně ve formě zábalu např. při revmatismu, vnitřně ve formě nálevu čistí 

krev a užívají se i jako součást čajů proti akné. Při předávkování však může vnitřně podaný 

bezový list (a stejně tak kůra) vyvolávat zvracení a těžké průjmy [69]. 

V současnosti bez černý pro svůj vysoký obsah biologicky aktivních látek našel široké 

uplatnění nejen v léčitelství, farmacii, ale i potravinářství. Z plodů bezu se připravuje 

bezinkové víno, zavařeniny, povidla, šťáva či likéry, někdy se užívají i k dobarvování 

potravinářských výrobků, v minulosti se užívaly i k barvení látek. Květy se užívají převážně 

k přípravě nápojů. Velmi často se květy i plody zapracovávají do různých čajových směsí. 
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3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST  
 

3.1. Materiál a metody 
3.1.1. Vzorky 

Standardní listy Stevie byly zakoupeny od firmy Sigma-Aldrich (Praha, Česká Republika). 

Experimenty byly provedeny také se suchými listy Stevie vypěstované na Ukrajině a v České 

Republice. Plody rakytníku řešetlákového a dřínu obecného pocházely z pěstitelské stanice 

MZLU Žabčice, plody a listy bezu černého a plody jeřábu černého byly posbírány v době 

sklizně z planých keřů rostoucích v okolí Brna. Plody uvedených matric byly po sběru 

zmrazeny a poté lyofilizovány, listy bezu černého byly usušeny na vzduchu při laboratorní 

teplotě. 

Vzorky byly skladovány v uzavřené nádobě a temnu při laboratorní teplotě. 

 

3.1.2. Použité chemikálie 

Acetonitril, methanol a kyselina mravenčí, v čistotě pro HPLC, byly zakoupeny z firmy 

Riedel-de Haën (Praha, Česká Republika). Ethanol (99.8 %) byl dodán firmou Lach-Ner 

(Neratovice, Česká Republika). Voda používaná během extrakcí a HPLC analýzy byla 

získána pomocí reverzně osmotického systému Ultra Clear UV (Barsbüttel, Německo). 

Standardy sledovaných flavonoidů rutin, myricetin, kvercetin, kaempferol, luteolin a apigenin 

byly dodány firmou Sigma-Aldrich (Praha, Česká Republika). Anthracen, použitý jako vnitřní 

standard při HPLC kvantifikaci, byl též zakoupen z firmy Sigma-Aldrich (Praha, Česká 

Republika). 

 

3.1.3. HPLC analýza 

Pro kvalitativní i kvantitativní stanovení sledovaných látek v jednotlivých extraktech byla 

použita vysokoúčinná kapalinová chromatografie v režimu reverzní fáze (RP-HPLC). 

HPLC aparatura byla sestavena z pumpy LC 1150 (GBC Scientific Equipment Pty Ltd, 

Dandenong, Australia), dávkovacího ventilu s 20-µl smyčkou (Ecom, Praha, Česká 

Republika), termostatu kolon LCO 101 (Ecom, Praha, Česká Republika) a skenovacího 

detektoru UVIS-206 (Linear Instruments, Fremont, CA). Látky byly detekovány při 360 nm. 

Mobilní fází byla směs acetonitrilu (A) a vody (B) upravená kyselinou mravenčí na pH 2.3 o 

průtoku 0.7 ml/min. Složky extraktu byly separovány pomocí kolony Symmetry C18 3.0 × 

250 mm I.D s 5 µm stacionární fází (Waters, USA). Eluce separovaných látek probíhala 

gradientově a to následovně: 0 min 5 % A; 20 min 60 % A; 25 - 35 min 100 % A. 

Chromatografický detektor (UV/VIS) byl připojen k PC a data byla sbírána pomocí softwaru 

DataClarity (DataApex, Česká Republika). 
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Identifikace sledovaných flavonoidů byla provedena na základě srovnání retenčních časů 

s retenčními časy identických standardů. Pro kvantifikaci sledovaných látek byla použita 

metoda vnitřního standardu, jako vnitřní standard byl použit anthracen. 

Všechny extrakty byly před samotnou HPLC analýzou přečištěny pomocí mikrofiltru 

(Ø 0,45 µm) nebo SPE kolonky v závislosti na použité extrakční technice. 

 

3.1.4. Extrakce organickým rozpouštědlem za zvýšené teploty a tlaku (PFE) 

Vysokotlaká extrakce organickým rozpouštědlem byla provedena pomocí extraktoru 

onePSE (Applied Separations, Allentown, PA, USA). Schéma extraktoru je znázorněno na 

obrázku 10 a postup při extrakci je následující: pevný vzorek je spolu s inertním materiálem 

(skleněné kuličky – balotina; zajišťuje propustnost lože během extrakčního procesu) vložen 

do nerezové extrakční cely a extrahován rozpouštědlem, nebo směsí rozpouštědel za zvýšené 

teploty a tlaku po stanovený extrakční čas. Po ukončení extrakce je extrakt následně vytlačen 

do sběrné vialky pomocí stlačeného plynu, nejčastěji dusíku. 

 

 
Obr. 10: Schéma PFE extrakční aparatury: 1-rozpouštědlo, 2-pumpa, 3-dusík, 4-tlakové čidlo, 

5-extrakční patrona umístěná v termostatu, 6-sběrná vialka, 7-kontrolní jednotka, V1,V2-

ventily, T-termoizolační kryt. 

 

Samotná extrakce může probíhat ve statickém nebo semi-dynamickém režimu. 

Statický mód – frakce je po ukončení extrakčního cyklu jednorázově zachycena do vialky 

(zpravidla nastaveno 1-5 cyklů). 

Semi-dynamický mód –  frakce jsou sbírány po velmi krátký čas, částečně vypuštěny do 

vialky (cca 10 %) a následně je do extrakční patrony dočerpáno čerstvé rozpouštědlo ze 

zásobní lahve (zpravidla nastaveno 10-20 cyklů). 
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Podmínky statické extrakce 

Navážka vzorku (2 g) byla umístěna spolu s balotinou (500-700 µm) do ocelové extrakční 

patrony o objemu 11 ml. Látky obsažené ve vzorku byly extrahovány methanolem nebo 

ethanolem v rozmezí teplot 40-120 ºC a tlaku 15 MPa. Extrakční čas byl nastaven 3 x 5 min. 

Po ukončení celého extrakčního procesu následoval proplach rozpouštědlem (20 s) a zbytek 

rozpouštědla byl odstraněn dusíkem (2 min). Výsledný extrakt byl ihned ochlazen na 5 °C a 

uchován v ledničce. Před HPLC analýzou byly extrakty přečištěny pomocí SPE kolonky (viz 

kapitola 3.2.5.). 

 
Podmínky semi-dynamické extrakce 

Navážka vzorku (2 g) byla umístěna spolu s balotinou (500-700 µm) do ocelové extrakční 

patrony o objemu 11 ml. Látky obsažené ve vzorku byly extrahovány methanolem nebo 

ethanolem při teplotě 120 ºC a tlaku 15 MPa. Extrakční čas byl nastaven 15 x 1 min. Po 

ukončení celého extrakčního procesu opět následoval proplach rozpouštědlem (20 s) a 

dusíkem (2 min). Výsledný extrakt byl ihned ochlazen na 5 °C a uchován v ledničce. Před 

HPLC analýzou byly extrakty přečištěny pomocí SPE kolonky (viz kapitola 3.2.5.). 
 

3.1.5. Extrakce stlačenou kapalnou horkou vodou (PHWE) 

Extrakce stlačenou kapalnou horkou vodou byly provedeny na extrakční aparatuře vyvinuté 

Ústavem analytické chemie AVČR. Princip samotné PHWE i extrakční postup je stejný jako 

v případě PFE. Extrakční aparatura má ale oproti PFE extraktoru několik odlišností. Je 

zařazen předehřev vody a série chladičů, přes které protéká frakce po ukončení statické části 

extrakce (obrázek 11). Smyslem tohoto opatření je dvoustupňové snížení teploty extraktu na 

výstupu pod bod varu extrakčního média. Vzhledem ke značné agresivitě vody při vysokých 

teplotách je nezbytné ji před extrakcí důkladně zbavit rozpuštěného vzdušného kyslíku. 

 

 
Obr. 11: Schéma PHWE aparatury. 1-voda, 2-HPLC pumpa, 3-dusík, 4-předehřev vody, 5-

tlakové čidlo, 6-extrakční patrona umístěná v termostatu, 7,8-chladiče, 9-sběrná vialka, 10-

restriktor, 11-kontrolní jednotky, V1,V2,V3,V4-ventily, T-termoizolační kryt. 
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Samotná extrakce může probíhat ve statickém nebo v plně dynamickém režimu. 

Statický mód – frakce je po ukončení extrakčního cyklu jednorázově zachycena do vialky. 

Dynamický mód – rozpouštědlo protéká vzorkem kontinuálně a frakce je jímána do vialky 

po celou dobu stanoveného extrakčního procesu. 

 

Podmínky statické extrakce 

Extrakční podmínky samotné PHWE byly stejné jako předchozím případě. Navážka vzorku 

(2 g) byla umístěna spolu s balotinou (500-700µm) do ocelové extrakční patrony o objemu 11 

ml. Látky obsažené ve vzorku byly extrahovány vodou v rozmezí teplot 40-120 ºC a tlaku 

15 MPa. Extrakční čas byl nastaven 3 x 5 min. Po ukončení celého extrakčního procesu 

následoval proplach rozpouštědlem (20 s) a zbytky rozpouštědla byly odstraněny pomocí 

dusíku (2 min). Výsledný extrakt byl ihned ochlazen na 5 °C a uchován v ledničce. Před 

HPLC analýzou byly extrakty přečištěny pomocí SPE kolonky (viz kapitola 3.2.5.). 

 

Podmínky dynamické extrakce 

Navážka vzorku (2 g) byla umístěna spolu s balotinou (500-700 µm) do ocelové extrakční 

patrony o objemu 11 ml. Látky obsažené ve vzorku byly extrahovány vodou v rozmezí teplot 

40-120 ºC, tlaku 15 MPa a průtoku vody 2.3 ml/min. Extrakční čas byl 15 min. Po ukončení 

celého extrakčního procesu opět následoval proplach dusíkem (20 s), rozpouštědlem (20 s) a 

dusíkem (2 min). Výsledný extrakt byl ihned ochlazen na 5 °C a uchován v ledničce. Před 

HPLC analýzou byly extrakty přečištěny pomocí SPE kolonky (viz kapitola 3.2.5.). 

 

3.1.6. Soxhletova extrakce 

Vzorek (2 g) byl navážen do celulózové extrakční patrony (37 x 100 mm), úmístěn do 

Soxhletova extraktoru (Sklárny Kavalier a.s., Sázava, Česká republika) a extrahován 250 ml 

rozpouštědla (methanol nebo ethanol) po dobu 20 h. Získaný extrakt byl zakoncentrován na 

rotační vakuové odparce RVO 200A (INGOS s.r.o., Praha, Česká republika) na objem 40 ml, 

ochlazen na 5 °C a uchován v ledničce. Před chromatografickou analýzou byly extrakty 

přečištěny pomocí SPE kolonky (viz kapitola 3.2.5.). 

 

3.1.7. Extrakce ultrazvukem 

Navážka vzorku (2 g) byla extrahována 30 ml rozpouštědla (metanol, etanol, voda) 

v ultrazvukové lázni (SONOREX, BANDELIN electronic, Berlín, Německo) po dobu 30-ti 

minut při 30 °C. Rozpouštědlo bylo následně kvantitativně převedeno do vialky a celý proces 

byl zopakován s 30 ml čerstvého rozpouštědla. Celková doba extrakce byla tedy 60 min. 

Výsledný extrakt byl ihned ochlazen na 5 °C a uchován v ledničce. Před chromatografickou 

analýzou byly extrakty přefiltrovány přes mikrofiltr (Ø 0,45 µm). 
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3.1.8. Extrakce na pevné fázi  (SPE) 

SPE kolonka (objem sorbentu 1 ml) (Oasis Hlb., Waters) byla nakondiciována 2 ml 

rozpouštědla (methanol, ethanol) a 2 ml vody. Následně bylo přečištěno 0.5 ml extraktu a 

látky zachycené na sorbentu byly eluovány 2 ml extrakčního rozpouštědla. Eluce 

zachycených analyzovaných látek byla větší než 98 % (kvantifikovatelnost procesu byla 

ověřena pomocí standardních látek). 

V případě vodných extraktů probíhala kondicionace kolonky i eluce zachycených látek 

pomocí methanolu. 
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4. VÝSLEDKY A DISKUZE 
Cílem experimentální části bylo využití extrakčních metod PFE a PHWE ke stanovení 

biologicky aktivních látek, flavonoidů, z rostlinného materiálu a přispět tak nejen k rozšíření 

aplikací těchto technik v oblasti extrakcí biologicky aktivních látek z rostlinných matric, ale i 

k rozšíření jejich využití v potravinářském průmyslu. 

V první části byla práce zaměřena na optimalizaci extrakčních a separačních podmínek pro 

stanovení vybraných flavonoidů. Následně byl zkoumán vliv teploty, použitého rozpouštědla 

a extrakční techniky na stanovení flavonoidů obsažených v listech nebo plodech méně 

obvyklých bylin.  
 

4.1. Stanovované flavonoidy 
Sledované flavonoidní látky ve vybraných rostlinných matricích byly zvoleny na základě 

studie Rajbhandariho a Robertse, kteří v roce 1983 pomocí macerace a následné papírové 

chromatografie a spektroskopie stanovili, že listy Stevie obsahují flavony apigenin, luteolin a 

flavonoly kaempferol a kvercetin [73]. 

Jelikož obsah těchto látek nebyl sledován jen v listech Stevie, byly mezi stanovované 

flavonoidní látky zařazeny také flavonoly rutin a myricetin, které se spolu i s výše uvedenými 

flavony a flavonoly řadí mezi často se vyskytující rostlinné flavonoidy. 

Chemická struktura jednotlivých látek je zobrazena na obrázku 12. 
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Obr. 12: Chemická struktura sledovaných flavonoidů. 
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4.2. Optimalizace HPLC podmínek 
Jelikož luteolin, kvercetin, apigenin a kaempferol mají velmi podobnou chemickou 

strukturu, byla nejdříve potřeba najít vhodné analytické podmínky pro jejich vzájemnou 

separaci. Při HPLC separacích flavonoidů se nejčastěji používá uspořádání s reverzní fází na 

alkylovaných silikagelech C-18. I když stanovování flavonoidů v různých typech matrice je 

dnes velmi populární téma, ne mnoho studií se zabývá stanovováním námi vybrané skupiny 

flavonoidů, zvláště vzájemnou separací luteolinu a kvercetinu bez využití hmotnostní detekce. 

K úspěšnému stanovení těchto látek ve vybraných rostlinných matricích bylo testováno 

několik C-18 kolon s různou délkou kolony, vnitřním průměrem i vlastnostmi sorbentu. 

Experimenty byly provedeny se směsným roztokem standardních látek (c = 30 µg/ml). 

Mobilní fází byla zvolena směs vody a acetonitrilu okyselená na pH = 2.3 (s postupným 

poklesem pH mobilní fáze bylo pozorováno výrazné zlepšení tvaru píku analyzovaných 

látek). Eluce látek probíhala gradientově při průtoku mobilní fáze 0.7 ml/min. Při separaci 

látek na koloně Xterra C18 byl průtok mobilní fáze snížen na 0.3 ml/min, jelikož kolona 

vykazovala vysoký zpětný tlak. Nahrazení acetonitrilu methanolem bylo také testováno, ale za 

těchto podmínek nebylo dosaženo uspokojivých výsledků. Nástřik vzorku byl 20 µl a látky 

byly detekovány při 360 nm. 

Srovnání účinnosti testovaných kolon pro separaci již zmíněných látek je zobrazeno na 

obrázku 13.  

Nejdříve byly srovnány dvě hybridní C18 kolony se stejnými parametry: (a) 3.0 mm i.d., 

XBridge 150 mm dlouhá kolona, velikost částic 3.5 µm, (b) 3.0 mm i.d., Xterra C18 150 mm 

dlouhá kolona, velikost částic 3.5 µm. V obou případech bylo dosaženo separace pouze tří 

analytů. Separační účinnost ani jedné kolony nebyla dostačující pro vzájemné rozdělení 

luteolinu a kvercetinu, byla pozorována koeluce látek. Separace luteolinu a kvercetinu nebylo 

dosaženo ani při použití (c) 4.6 mm i.d., Supelcosil C-18 250 mm dlouhé kolony s velikostí 

částic 5 µm.  

Dále byla testována (d) 3.0 mm i.d., Atlantis T3 C18 150 mm dlouhá kolona s velikostí částic 

3.0 µm. Bylo pozorováno rozdělení nejen apigeninu a kaempferolu, ale i luteolinu a 

kvercetinu. Ačkoliv účinnost kolony byla dostačující pro separaci jednotlivých flavonoidních 

látek, nedokonalý gaussovský tvar píků jednotlivých analytů by způsoboval značné problémy 

při jejich kvantifikaci za nízkých koncentrací, zvláště v případě reálných vzorků. Účinná 

separace sledovaných flavonoidů byla dosažena až při použití (e) 3.0 mm i.d., Symmetry C18 

250 mm dlouhé kolony s 5 µm stacionární fází. Kaempferol a apigenin byly rozděleny na 

základní linii a vzájemná separace luteolinu a kvercetinu byla dostačující pro jejich 

identifikaci a kvantifikaci v reálném vzorku. 
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Obr. 13: HPLC chromatogram srovnání účinnosti kolon pro separaci směsného standardu 

flavonoidů. 

(1) luteolin, (2) kvercetin, (3) apigenin, (4) kaempferol. (a) kolona Xbridge C18 (3.0×150 

mm), (b) kolona Xterra C18 (3.0×150 mm), (c) kolona Supelcosil C18 (4.6×250 mm), (d) 

kolona Atlantis T3 C18 (3.0×150 mm), (e) kolona Symmetry C18 (3.0×250 mm). 

 



38 

Jelikož nejúčinnější separace kvercetinu, luteolinu, kaempferolu a apigeninu byla dosažena na 

koloně Symmetry C18, byla tato kolona využita i k separaci zbývajích dvou látek - rutinu a 

myricetinu a následně i separaci a identifikaci všech těchto látek v reálných vzorcích. 

HPLC chromatogram směsného standardu všech stanovovaných flavonoidů je znázorněn na 

obrázku 14. 
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Obr. 14: HPLC chromatogram směsného standardu sledovaných flavonoidů. 

(1) rutin, (2) myricetin, (3) luteolin, (4) kvercetin, (5) apigenin, (6) kaempferol. 

 

4.3. Optimalizace extrakčních podmínek 
Po optimalizaci HPLC podmínek bylo dále třeba určit vhodné podmínky extrakcí 

subkritickými tekutinami pro dosažení pokud možno kvantitativních výtěžků v co nejkratším 

čase. Úspěch těchto technik závisí na mnoha proměnných a na jejich vzájemné optimalizaci. 

Jednoznačně nejdůležitějšími parametry jsou tlak, teplota a volba vhodného extrakčního 

rozpouštědla. Tlak v systému byl nastaven u všech experimentů na 15 MPa, který nejen 

udržuje rozpouštědlo v kapalném stavu, zlepšuje přístup rozpouštědla do pórů matrice, ale 

v případě našeho konstrukčního řešení zlepšuje také těsnost celého sytému. Volba extrakčního 

rozpouštědla byla jednoznačně ovlivněna typem matrice. Jelikož se jednalo o rostlinné 

matrice s využitím v potravinářském průmyslu, byla zvolena řada rozpouštědel methanol, 

ethanol a voda jakožto „nejzelenější“ a nejvhodnější rozpouštědlo z hlediska potravinářského 

využití. Vliv teploty na extrakci vybraných flavonoidů byl sledován v rozmezí teplot 40-

120 °C po 20 °C krocích.  K dalším parametrům, které mohou ovlivnit celkový výtěžek, patří 

navážka vzorku a extrakční doba. Optimalizace navážky vzorku a doby extrakce probíhala ve 

statickém režimu se standardními listy Stevie a za použití methanolu jako extrakčního 

rozpouštědla. Navážka 1 g Stevie byla extrahována methanolem při 60 °C a tlaku 15 MPa ve 

dvou cyklech po dobu jednoho cyklu 10 minut. Zvolená navážka však byla příliš nízká pro 
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snadnou detekovatelnost flavonoidů a dva extrakční cykly nebyly dostatečné pro 

vyextrahování látek z matrice. Proto byly následně upraveny podmínky extrakce, navážka 

vzorku byla navýšena na 2 g, extrakční podmínky byly upraveny na 3 × 5 minut. Navážka 2 g 

vzorku a tři extrakční cykly již byly dostačující pro detekovatelnost i vyextrahování látek 

z matrice. Extrakční čas byl snížen na 5 minut, jelikož zvýšením počtu cyklů by celková doba 

extrakce trvala 30 minut, což v rámci těchto technik ne zcela odpovídá trendu efektivní 

extrakce v krátkém čase. Jelikož ve vzorku bylo přítomno velké množství interferujících 

látek, např. chlorofyly v listech, byla do přípravy vzorku pro HPLC zařazena i extrakce na 

tuhé fázi - SPE. Pro účinný záchyt analyzovaných látek a odstranění nežádoucích látek z 

extraktu bylo testováno několik SPE kolonek lišících se nejen povahou sorbentu, ale i 

výrobcem. Nejlepší vlastnosti prokázaly Oasis hlb. kolonky od firmy Waters. Objem nástřiku 

extraktu na kolonku byl optimalizován dle kapacity kolonky, potřebný objem elučního 

rozpouštědla dle úplné eluce analyzovaných látek. Záchyt analyzovaných látek byl větší než 

98 %. Přečištění extraktu pomocí SPE následovalo bezprostředně po PFE, PHWE i extrakci 

dle Soxhleta, jelikož se u všech těchto technik předpokládala vysoká extrakční účinnost nejen 

pro stanovované flavonoidní látky, ale i balastní látky rušících identifikaci flavonoidů. 

Extrakty získané extrakcí ultrazvukem byly prečištěny pomocí mikrofiltrace (Ø 0,45 µm), 

jelikož se nepředpokládala její vysoká extrakční účinnost pro flavonoidy i balastní látky ve 

srovnání s ostatními použitými technikami. 

 

Přehled analytického postupu stanovení vybraných flavonoidů a optimalizovaných podmínek 

je zobrazen na obrázku 15. 

 

 
Obr. 15: Schéma analytického postupu stanovení flavonoidů. 
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4.4. Extrakce rozpouštědlem za zvýšené teploty a tlaku 
Rostlinné matrice byly extrahovány pomocí PFE, za použití různých rozpouštědel, nebo 

PHWE a extrakční účinnost byla srovnána s klasickými technikami - Soxhletovou extrakcí a 

extrakcí ultrazvukem, běžně používaných v potravinářském průmyslu. Pro bližší popis 

extrakce flavonoidů stlačenými tekutinami byla nejprve sledována teplotní stabilita 

flavonoidů v daném rozpouštědle. Jelikož obsah flavonoidů byl sledován nejen v listové části 

méně známých bylin (listy Stevie, bezu černého), ale i v plodech drobného ovoce (plody 

rakytníku řešetlákového, bezu černého, dřínu obecného a jeřábu černého), byly následné 

experimenty rozděleny dle typu použité matrice, neboť se předpokládalo, že nejen extrakční 

rozpouštědlo a technika, ale i ve značné míře rozdílná morfologie listu a plodu bude 

ovlivňovat extrakci látek z dané matrice. 

 

4.4.1. Studium teplotní stability flavonoidů 

Teplotní stabilita flavonoidů byla studována nejen pro následný popis PFE a PHWE 

experimentů, ale také z pohledu technologického, jako zdroj informací pro technologický 

postup přípravy potravinových doplňků bez značné ztráty látek z extrahované matrice.1 

Objem 0.5 ml standardního roztoku rutinu nebo kvercetinu (c = 2 mg/ml) byl nastříknutý do 

extrakční patrony naplněné skleněnými kuličkami (balotina 500-700 µm) a extrahován za 

zvýšeného tlaku při optimalizovaných podmínkách v teplotním rozsahu od 40 do 120 ˚C. 

Závislost koncentrace rutinu (graf 1) a kvercetinu (graf 2) na teplotě byla sledována 

v extrakčních rozpouštědlech methanol, ethanol a voda. Získaný extrakt byl analyzován 

pomocí HPLC-DAD. 

V případě methanolu a ethanolu byl pozorován velmi pozvolný pokles koncentrace 

standardního roztoku rutinu a kvercetinu s rostoucí teplotou. Při teplotě 120 ˚C byl pokles 

koncentrace rutinu i kvercetinu v obou rozpouštědlech 20 %. Při extrakci standardního 

roztoku rutinu stlačenou vodou nastal 20 % pokles koncentrace již při 40 ˚C, pozvolná 

degradace rutinu probíhala do 80 ˚C a po překročení této teploty byl pokles koncentrace 

rutinu značnější. Při extrakci standardního roztoku kvercetinu stlačenou vodou nastal 40 % 

pokles koncentrace již při 40 ˚C, s rostoucí teplotou koncentrace kvercetinu klesala prudce 

k nule. S rostoucí teplotou pravděpodobně docházelo ke změně struktury rutinu a kvercetinu, 

nicméně dostupná instrumentace neumožňovala bližší popis strukturních změn látek. 

 

 

 

                                                 
1 Z důvodu nedostatečného množství standardních flavonoidních látek, teplotní degradace byly 

sledovány pouze pro rutin a kvercetin. 
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Graf 1: Teplotní degradace rutinu v methanolu, ethanolu a vodě. 

 

 

 
 

Graf 2: Teplotní degradace kvercetinu v methanolu, ethanolu a vodě. 
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4.4.2. Extrakce flavonoidů z listových matric 

Sledování vlivu teploty, použitého organického rozpouštědla a extrakční techniky pro 

stanovení rutinu, myricetinu, kvercetinu, luteolinu, kaempferolu a apigeninu v listových 

matricích bylo provedeno se standardními listy Stevie. Listy Stevie byly nejprve extrahovány 

pomocí PFE ve statickém režimu v rozmezí teplot 40-120 ˚C po 20 ˚C krocích. Extrakčním 

rozpouštědlem byl zvolen methanol a ethanol. Extrakční účinnost PFE byla srovnána 

s tradiční Soxhletovou extrakcí a extrakcí ultrazvukem za použítí stejných rozpouštědel. 

Teplota extrakce dle Soxhleta byla ovlivněna bodem varu jednotlivých rozpouštědel, extrakce 

ultrazvukem probíhala při 30 ˚C. Listy Stevie byly následně extrahovány pomocí PHWE a 

extrakční účinnost byla srovnána s extrakcí ultrazvukem. Nejefektivnější extrakční podmínky 

byly použity pro stanovení obsahu flavonoidů v listech Stevie různého původu a v listech 

bezu černého. Extrakty byly analyzovány pomocí HPLC a látky přítomné ve vzorku byly 

identifikovány na základě srovnání retenčních časů s retenčními časy identických standardů. 

 

Extrakce methanolem 

Extrakční výtěžnost vybraných flavonoidů v methanolových extraktech standardních listů 

Stevie v závislosti na teplotě a zvolené extrakční technice je uvedena v tabulce 1 a znázorněna 

v grafu 3.  

Při extrakci stlačeným methanolem byl pozorován postupný nárůst extračního výtěžku všech 

sledovaných flavonoidů s rostoucí teplotou, nejúčinnější extrakce byla dosažena při teplotě 

120 ˚C. Extrakční účinnost PFE byla pravděpodobně natolik vysoká, že předčila trend teplotní 

nestability jednotlivých flavonoidních látek. Vysoká účinnost PFE byla prokázána srovnáním 

s extrakcí dle Soxhleta. Při PFE byly během 15 min dosaženy srovnatelné výsledky jako při 

20 h Soxhletovy extrakce. Nejnižší extrakční účinnost projevila extrakce ultrazvukem. 

Extrahovatelnost rutinu a myricetinu byla srovnatelná se statickou PFE a Soxhletovou 

extrakcí, zatímco vyextrahované množství luteolinu a kvercetinu bylo 50 % ve srovnání 

s předchozími technikami. Extrakční síla ultrazvukové extrakce nebyla navíc dostačující pro 

vyextrahování apigeninu a kaempferolu. 

 

Tabulka 1: Obsah flavonoidů (µg/g) v  methanolových extraktech standardních listů Stevie 

v závislosti na teplotě a použité extrakční technice. 
flavonoidy [µg/g] Typ 

extrakce 
Teplota 

[˚C] rutin myricetin  luteolin kvercetin apigenin kaempferol 
40 2206 638.5 48.48 94.56 43.44 38.16 

60 2299 648.5 67.92 105.1 44.40 38.64 

80 2366 727.7 88.08 130.8 51.12 41.28 

100 2576 792.0 91.68 138.7 54.96 48.72 

PFE 

120 3229 858.2 117.8 269.0 68.64 49.20 
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Pokračování Tabulka 1: Obsah flavonoidů (µg/g) v  methanolových extraktech standardních 

listů Stevie v závislosti na teplotě a použité extrakční technice. 
flavonoidy [µg/g] Typ 

extrakce 
Teplota 

[˚C] rutin myricetin  luteolin kvercetin apigenin kaempferol 

Soxhlet 64.7  2637 705.8 129.8 223.7 55.92 62.16 

        

ultrazvuk  30 2224 665.5 45.36 117.4 - - 

 

 
Graf 3: Obsah flavonoidů (µg/g) v methanolových extraktech standardních listů Stevie 

v závislosti na extrakční teplotě a použité extrakční technice. 

 

Extrakce ethanolem 

Série experimentů byla následně zopakována za použití ethanolu jako extrakčního 

rozpouštědla. Standardní listy Stevie byly opět extrahovány pomocí statické PFE, extrakce dle 

Soxhleta i pomocí ultrazvuku. 

Extrakční výtěžnost vybraných flavonoidů v ethanolových extraktech standardních listů 

Stevie v závislosti na teplotě a zvolené extrakční technice je uvedena v tabulce 2 a znázorněna 

v grafu 4.  

Extrakční profil jednotlivých technik byl stejný jako při extrakci methanolem. Nejúčinnější 

extrakce sledovaných flavonoidních látek byla dosažena pomocí statické PFE při 120 ˚C. 

Srovnatelné množství jednotlivých látek bylo vyextrahováno pomocí extrakce dle Soxhleta, 

nejnižší extrakční účinnost pro stanovení flavonoidů v listových matricích prokázala extrakce 

pomocí ultrazvuku.  
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Tabulka 2: Obsah flavonoidů (µg/g) v  ethanolových extraktech standardních listů Stevie 

v závislosti na teplotě a použité extrakční technice. 
flavonoidy [µg/g] Typ 

extrakce 
Teplota 

[˚C] rutin myricetin  luteolin kvercetin apigenin kaempferol 
40   832.1 202.8 - - - - 

60 1254 432.5 12.96 43.44 21.36 14.40 

80 1552 508.3 22.56 57.60 31.44 25.08 

100 1773 581.8 28.56 88.56 34.08 28.44 

PFE 

120 2318 643.4 42.48 160.1 47.28 30.24 

        

Soxhlet 78.3  1662 535.9 42.48 82.32 29.04 27.12 

        

ultrazvuk 30  439.9 205.9 6.480 20.40 - - 

 

 
Graf 4: Obsah flavonoidů (µg/g) v ethanolových extraktech standardních listů Stevie 

v závislosti na extrakční teplotě a použité extrakční technice. 

 

Porovnání extrakční účinnosti 

PFE tedy v porovnání s extrakcí dle Soxhleta a extrakcí pomocí ultrazvuku projevila 

vysokou extrakční účinnost pro stanovení flavonoidů v listových matricích během velmi 

krátkého času (15 min). Porovnáním obsahu flavonoidů v methanolových a ethanolových 

extraktech získaných statickou PFE (graf 5) bylo prokázano, že methanol je efektivnějším 

rozpouštědlem pro stanovení flavonoidů v listových matricích. Při extrakci methanolem byly 

dosažené extrakční výtěžky flavonoidů dvojnásobné než při extrakci ethanolem. 
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Graf 5: Srovnání obsahu flavonoidů (µg/g) v methanolovém a ethanolovém extraktu 

získaném extrakcí standardních listů Stevie pomocí statické PFE při teplotě 120 ˚C. 

 

Využití PFE k extrakci flavonoidů z listů reálných vzorků 

Jelikož nejvíce flavonoidů bylo vyextrahováno pomocí PFE při teplotě 120 °C za použití 

methanolu jako extrakčního rozpouštědla, byly tyto extrakční podmínky použity i pro 

stanovení flavonoidů v listech Stevie různého původu a v listech bezu černého (tabulka 3). 

Z listů Stevie byly vyextrahovány všechny sledované flavonoidní látky, nejvíce zastoupeny 

byly flavonoidy rutin, myricetin a kvercetin. Rozdíly v jejich obsahu v závislosti na původu 

listů byly pravděpodobně způsobeny odlišnými kultivačními i klimatickými podmínkami. 

V listech bezu černého byl ve značné míře identifikován pouze rutin. Ostatní flavonoidy 

nebyly obsaženy vůbec nebo ve velmi malém množství v rozmezí limitu detekce a 

kvantifikace. 

 

Tabulka 3: Obsah flavonoidů (µg/g) v methanolových extraktech listů méně obvyklých rostlin 

získaných pomocí PFE při 120 ˚C. 
flavonoidy [µg/g] 

Matrice 
rutin myricetin  luteolin kvercetin apigenin kaempferol 

Stevia standard 3229 858.2 117.8 269.0 68.64 49.20 

Stevia Ukrajina 2072 570.9 25.44 116.4 25.68 30.24 

Stevia ČR 1951 976.3 58.08 110.2 37.92 18.24 

Bez černý 8877 - - - - - 
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Extrakce vodou 

Extrakční účinnost PFE byla následně srovnána i s technikou PHWE ve statickém režimu. 

PHWE postupně nachází široké uplatnění při extrakci biologicky aktivních látek z přírodních 

zdrojů, proto bylo velmi zajímavé pozorovat extrakční chování flavonoidů ve stlačené vodě 

v závislosti na teplotě a dosažené výsledky porovnat s extrakční účinností organických 

rozpouštědel. Série experimentů byla opět provedena se standardními listy Stevie, které byly 

extrahovány stlačenou horkou vodou v rozmezí teplot 40-120 ˚C po 20 ˚C krocích. Extrakční 

účinnost PHWE byla srovnána s extrakcí ultrazvukem. Látky obsažené ve vzorku byly 

identifikovány pomocí HPLC srovnáním retenčních časů s retenčními časy identických 

standardních látek. 

Extrakční výtěžnost vybraných flavonoidů ve vodných extraktech standardních listů Stevie 

v závislosti na teplotě a zvolené extrakční technice je uvedena v tabulce 4 a znázorněna 

v grafu 6. 

Extrakční profil flavonoidů pomocí PHWE byl zcela odlišný od profilu PFE extrakce. 

Zatímco při PFE extrakční účinnost techniky pro sledované látky obsažené v reálném vzorku 

rostla se zvyšující se teplotou, při extrakci stlačenou vodou extrakční profil více kopíroval 

trend stability standardního roztoku kvercetinu a rutinu v subkritické vodě. 

Při statické PHWE standardních listů Stevie extrakční výtěžnost rutinu rostla do teploty 

80 ˚C. Při této teplotě bylo pravděpodobně dosaženo extrahovatelného maxima PHWE pro 

rutin a dalším zvyšováním teploty již pak docházelo k jeho hydrolýze. Podobné chování bylo 

zaznamenáno také pro myricetin, s tím rozdílem, že extrakčního maxima bylo dosaženo při 

teplotě 100 ˚C. Nejvyšší extrakční výtěžnost kvercetinu, luteolinu, kaempferolu a apigeninu 

byla dosažena při teplotě 40 ˚C, s rostoucí teplotou pak docházelo k jejich hydrolýze. 

Při extrakci ultrazvukem byly vyextrahovány všechny stanovované flavonoidy. 

Extrahovatelnost rutinu a myricetinu byla sice dvojnásobně až trojnásobně nižší než při 

PHWE, zatímco extrahovatelnost luteolinu, kvercetinu, apigeninu a kaempferolu byla 

víceméně srovnatelná s PHWE při 40-60 ˚C. Extrakce této čtveřice látek je tedy značně 

ovlivněna teplotou. I když již při 40 ˚C dochází k jejich hydrolýze, extrakční účinnost PHWE 

je natolik vysoká, že extrahovatelnost látek při této teplotě je vyšší či srovnatelná s 30 ˚C 

extrakcí ultrazvukem, kdy by se hydrolýza látek neměla ještě projevit. Ve prospěch PHWE 

mluví také doba extrakce, 15 min PHWE proti 60 min extrakce ultrazvukem. 
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Tabulka 4: Obsah flavonoidů (µg/g) ve vodných extraktech standardních listů Stevie 

v závislosti na teplotě a použité extrakční technice. 
flavonoidy [µg/g] Typ 

extrakce 
Teplota 

[˚C] rutin myricetin  luteolin kvercetin apigenin kaempferol 
40 4312 868.1 270.7 594.0 69.16 243.6 

60 4954 874.1 199.7 393.1 45.12 175.4 

80 5983 900.9 148.8 272.2 28.80 91.68 

100 5559 1199 114.0 181.4 27.60 77.52 

PHWE 

120 3933 949.9 77.52 139.7 20.64 60.00 

        

ultrazvuk 30 1953 570.5 260.6 389.5 95.52 106.8 

 

 
Graf 6: Obsah flavonoidů (µg/g) ve vodných extraktech standardních listů Stevie v závislosti 

na extrakční teplotě a použité extrakční technice. 

 

Porovnání extrakční účinnosti PFE a PHWE 

 Z výsledků se tedy může zdát, že komplexní extrakce flavonoidů z listových matric 

pomocí PHWE díky různorodosti extrahovatelnosti jednotlivých látek v závislosti na teplotě a 

jejich rychlé hydrolýze by nebyla příliš vhodnou volbou. Nicméně srovnáním s technikou 

PFE tomu tak není. Porovnáním výsledků nejefektivnější PFE (120 ˚C, methanol) a 

extrakčních výtěžků dosažených pomocí PHWE při 40 ˚C (graf 7) je zřejmé, že 

extrahovatelnost flavonoidů je v porovnání s PFE srovnatelná nebo několikanásobně výšší, i 

když rutin a myricetin nedosahují při této teplotě svého extrahovatelného maxima. Vysoké 

extrakční výtěžky flavonoidů dosažené pomocí PHWE jsou pravděpodobně způsobeny tím, 



48 

že morfologická stavba listu je více přizpůsobena prostupu vody než organických 

rozpouštědel. Vysoký tlak při extrakci navíc napomáhá narušení buněčné membrány a 

zjednoduší tak přístup vody k vnitřnímu obsahu buňky a zefektivní extrakci flavonoidů. 

Extrakční síla jednotlivých stlačených rozpouštědel při extrakci flavonoidů z listové matrice 

tedy rostla v pořadí ethanol< methanol < voda. 

 

 
Graf 7: Srovnání obsahu flavonoidů (µg/g) v methanolovém a vodném extraktu standardních 

listů Stevie získaného pomocí statické PFE při teplotě 120 ˚C a PHWE při 40 ˚C. 

 

Využití PHWE k extrakci flavonoid ů z listů reálných vzorků 

Jelikož extrahovatelnost flavonoidů pomocí stlačené vody v závislosti na teplotě nebyla 

jednotná, bylo stanovení obsahu flavonoidů v listech Stevie různého původu a listech bezu 

černého pomocí PHWE uskutečněno při teplotách 40 ˚C, jakožto nejefektivnější teploty pro 

extrakci kvercetinu, luteolinu, apigeninu a kaempferolu, a 100 ˚C, jakožto nejefektivnější 

teploty pro vyextrahování rutinu a myricetinu. Při 100 ˚C sice rutin nedosahoval svého 

extrahovatelného maxima, ale projev hydrolýzy není ještě tak značný. 

Technikou PHWE bylo ve srovnání s PFE celkově dosaženo mnohem vyšších extrakčních 

výtěžků flavonoidů (tabulka 5). V listech bezu černého byl navíc identifikován také kvercetin 

a myricetin, ostatní flavonoidy nebyly obsaženy vůbec nebo ve velmi malém množství 

v rozmezí limitu detekce a kvantifikace. 
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Tabulka 5: Obsah flavonoidů (µg/g) ve vodných extraktech listů méně obvyklých bylin 

získaných pomocí PHWE při 40 a 100 ˚C a PFE při 120 ˚C. 
flavonoidy [µg/g] 

Matrice 
Teplota 

[˚C] rutin myricetin  luteolin kvercetin apigenin kaempferol 

PFE 120 3229 858.2 117.8 269.0 68.64 49.20 

40 4312 868.1 270.7 594.0 69.16 243.6 
Stevia 

standard PHWE 
100 5559 1199 114.0 181.4 27.60 77.52 

PFE 120 2072 570.9 25.44 116.4 25.68 30.24 

40 3645 1005 44.88 431.0 17.28 54.24 
Stevia 

Ukrajina PHWE 
100 5257 1821 31.20 99.36 14.40 26.40 

PFE 120 1951 976.3 58.08 110.2 37.92 18.24 

40 4269 1854 55.20 157.7 44.40 20.64 
Stevia 

ČR PHWE 
100 5339 2169 41.28 74.16 11.76 12.48 

PFE 120 8877 - - - - - 

40 14710 - - 42.72 - - Bez černý  
PHWE 

100 21560 28.56 - - - - 

 

Chromatografický profil PHWE extraktů listů Stevie a listů bezu černého při 40 ˚C, jakožto 

nejefektivnější extrakční techniky, je zobrazen na obrázku 16. Látky obsažené ve vzorku byly 

separovány během 30 min. 
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Obr. 16: HPLC chromatogram extraktů standardních listů Stevie (A) a listů bezu černého (B) 

získaných pomocí PHWE při 40 ˚C.2  

(1) rutin, (2) myricetin, (3) luteolin, (4) kvercetin, (5) apigenin, (6) kaempferol. 

Experimentální podmínky viz. kapitola 3.1.3. 

                                                 
2 HPLC profil listů Stevie různého původu byl stejný, proto je zobrazen pouze pro standardní listy 

Stevie. 
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4.4.3. Extrakce flavonoidů z plodových matric 

Sledování vlivu teploty, použitého rozpouštědla a extrakční techniky pro stanovení 

flavonoidů obsažených v plodových matricích bylo provedeno s plody jeřábu černého 

(Aronie). Experimenty byly provedeny ve stejném sledu a za stejných podmínek jako 

v předchozím případě. Plody aronie byly nejprve extrahovány pomocí PFE methanolem nebo 

ethanolem ve statickém režimu v rozmezí teplot 40-120 ˚C po 20 ˚C krocích. Extrakční 

účinnost PFE byla srovnána s tradiční Soxhletovou extrakcí a extrakcí ultrazvukem za použítí 

stejných rozpouštědel. Plody aronie byly následně extrahovány pomocí PHWE a extrakční 

účinnost byla srovnána s extrakcí ultrazvukem. Nejefektivnější extrakční podmínky byly 

použity pro stanovení flavonoidů v plodech bezu černého, rakytníku řešetlákového a dřínu 

obecného. Všechny extrakty byly analyzovány pomocí HPLC a látky přítomné ve vzorku 

byly identifikovány na základě srovnání retenčních časů s retenčními časy identických 

standardů. 

 

Extrakce methanolem 

Extrakční výtěžnost vybraných flavonoidů v methanolových extraktech plodů Aronie 

v závislosti na teplotě a zvolené extrakční technice je uvedena v tabulce 6 a znázorněna 

v grafu 8. 

Postupný nárůst extračního výtěžku rutinu a kvercetinu ve stlačeném methanolu byl 

pozorován s rostoucí teplotou, nejúčinnější extrakce byla dosažena při teplotě 120 ˚C. 

Srovnatelné množství jednotlivých látek bylo vyextrahováno pomocí extrakce dle Soxhleta, 

nicméně opět nesmíme zapomenout na dobu extrakce, 15 min PFE versus 20 h Soxhletovy 

extrakce. Nejnižší extrakční účinnost projevila extrakce ultrazvukem. Extrahovatelnost rutinu 

byla srovnatelná se statickou PFE a Soxhletovou extrakcí, zatímco vyextrahované množství 

myricetinu bylo několikanásobně nižší ve srovnání s předchozími technikami. 

 

Tabulka 6: Obsah flavonoidů (µg/g) v  methanolových extraktech z plodů Aronie v závislosti 

na teplotě a použité extrakční technice. 
flavonoidy [µg/g] Typ 

extrakce 
Teplota 

[˚C] rutin myricetin  luteolin kvercetin apigenin kaempferol 
40 620.4 - - 73.44 - - 

60 688.6 - - 89.76 - - 

80 938.2 - - 103.7 - - 

100 1056 - - 140.6 - - 

PFE 

120 1155 - - 178.6 - - 

        

Soxhlet 64.7 1071 - - 150.0 - - 

        

ultrazvuk 30 878.0 - - 43.62 - - 
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Graf 8 : Obsah flavonoidů (µg/g) v  methanolových extraktech z plodů Aronie v závislosti na 

teplotě a použité extrakční technice. 

 

Extrakce ethanolem 

Série experimentů byla následně zopakována za použití ethanolu jako extrakčního 

rozpouštědla. Extrakční výtěžnost vybraných flavonoidů v ethanolových extraktech plodů 

Aronie v závislosti na teplotě a zvolené extrakční technice je uvedena v tabulce 7 a 

znázorněna v grafu 9. 

Extrakční profil jednotlivých technik byl stejný jako při extrakci methanolem. Nejúčinnější 

extrakce rutinu a kvercetinu byla dosažena pomocí statické PFE při 120 ˚C. Srovnatelné 

množství jednotlivých látek bylo vyextrahováno pomocí extrakce dle Soxhleta, nejnižší 

extrakční účinnost pro stanovení flavonoidů v plodových matricích prokázala stejně jako 

v předchozím případě extrakce pomocí ultrazvuku. 

 

Tabulka 7: Obsah flavonoidů (µg/g) v  ethanolových extraktech plodů Aronie v závislosti na 

teplotě a použité extrakční technice. 
flavonoidy [µg/g] Typ 

extrakce 
Teplota 

[˚C] rutin myricetin  luteolin kvercetin apigenin kaempferol 
40 528.5 - - 78.00 - - 

60 726.2 - - 83.52 - - 

80 776.5 - - 91.20 - - 

100 905.4 - - 93.12 - - 

PFE 

120 991.9 - - 128.6 - - 
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Pokračování tabulka 7: Obsah flavonoidů (µg/g) v ethanolových extraktech plodů Aronie 

v závislosti na teplotě a použité extrakční technice. 
flavonoidy [µg/g] Typ 

extrakce 
Teplota 

[˚C] rutin myricetin  luteolin kvercetin apigenin kaempferol 
Soxhlet 78.3 856.8 - - 102.5 - - 

        

ultrazvuk 30 562.6 - - 24.60 - - 

 

 
Graf 9: Obsah flavonoidů (µg/g) v  ethanolových extraktech plodů Aronie v závislosti na 

teplotě a použité extrakční technice. 

 

Srovnání extrakční účinnosti 

PFE tedy v porovnání s extrakcí dle Soxhleta a extrakcí pomocí ultrazvuku i v případě 

stanovení flavonoidů obsažených v plodech rostlin projevila vysokou extrakční účinnost 

během velmi krátkého času (15 min). Porovnáním obsahu flavonoidů v methanolových a 

ethanolových extraktech získaných statickou PFE (graf 10) bylo prokázano, že methanol je 

opět efektivnějším rozpouštědlem pro stanovení flavonoidů obsažených v plodech drobného 

ovoce. Nicméně v obou případech extrakční účinnost PFE byla opět natolik vysoká, že 

předčila trend teplotní nestability jednotlivých flavonoidních látek. 

V analyzovaných plodech aronie byl obsažen pouze rutin a kvercetin, a proto extrakční 

závislost ostatních flavonoidů na teplotě nemohla být sledována. Nicméně se předpokládá, že 

extrahovatelnost zbývajících látek pomocí organických rozpouštědel bude kopírovat extrakční 

profil a nejefektivnější extrakce bude, stejně jako v případě rutinu a kvercetinu, dosažena 

pomocí PFE při 120 ˚C. 
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Graf 10: Srovnání obsahu flavonoidů (µg/g) v methanolovém a ethanolovém extraktu 

získaném extrakcí plodů aronie pomocí statické PFE při teplotě 120 ˚C.  

 

Využití PFE k extrakci flavonoidů z plodů reálných vzorků 

Jelikož nejúčinnější extrakce flavonoidů byla opět dosažena pomocí statické PFE při 

teplotě 120 °C za použití methanolu jako extrakčního rozpouštědla, byly tyto extrakční 

podmínky použity i pro stanovení flavonoidů v plodech bezu černého, dřínu obecného a 

rakytníku řešetlákového (tabulka 8). V methanolových extraktech plodů uvedených matric byl 

identifikován rutin a kvercetin, značné množství rutinu obsahovaly plody bezu černého. 

V plodech rakytníku řešetlákového byl přítomen také myricetin. Ostatní flavonoidy nebyly 

obsaženy vůbec nebo ve velmi malém množství v rozmezí limitu detekce a kvantifikace. 

 

Tabulka 8: Obsah flavonoidů (µg/g) v methanolových extraktech plodů drobného ovoce 

získaných pomocí PFE při 120 ˚C. 
flavonoidy [µg/g] Matrice 

 rutin myricetin  luteolin kvercetin apigenin kaempferol 

Aronie  1155 - - 178.6 - - 

Bez černý 8096 - - 350.6 - - 

Dřín obecný  53.28 - - 37.68 - - 

Rakytník 
řešetlákový  

278.2 79.20 - 8.97 - - 
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Extrakce vodou 

Extrakční účinnost PFE byla následně srovnána i s technikou PHWE. Série experimentů 

byla opět provedena s plody Aronie, které byly extrahovány stlačenou vodou v rozmezí teplot 

40-120 ˚C po 20 ˚C krocích. Extrakční účinnost PHWE byla následně srovnána s extrakcí 

ultrazvukem. Látky obsažené ve vzorku byly identifikovány pomocí HPLC srovnáním 

retenčních časů s retenčními časy identických standardních látek. 

Extrakční výtěžnost vybraných flavonoidů ve vodných extraktech plodů Aronie v závislosti 

na teplotě a zvolené extrakční technice je uvedena v tabulce 9 a znázorněna v grafu 11. 

Zatímco extrakční chování rutinu bylo stejné jako v případě PHWE listových matric, 

extrakční chování kvercetinu bylo zcela odlišné. 

Extrakční výtěžnost rutinu rostla do teploty 80 ˚C. Při této teplotě bylo opět pravděpodobně 

dosaženo extrahovatelného maxima a dalším zvyšováním teploty již pak docházelo k jeho 

hydrolýze. Extrahovatelnost kvercetinu rostla se zvyšující se extrakční teplotou, zatímco 

v případě listové matrice a stejně tak i extrakce standardního roztoku kvercetinu v závislosti 

na teplotě byla pozorována hydrolýza. Nejúčinnější extrakce kvercetinu byla dosažena při 

teplotě 120 ˚C. Při PHWE flavonoidů tedy hraje významnou roli i morfologie matrice. 

Přítomnost vosku v plodech pravděpodobně zabraňuje při nižších teplotách prostupu vody do 

vnitřního obsahu buňky. Teprve vysoká teplota ve spojení s vysokým tlakem při extrakci 

pravděpodobně rozruší morfologickou strukturu a umožní prostup vody do vnitřního obsahu a 

následně tak i extrahovatelnost kvercetinu a strukturně podobných látek. Vliv teploty a tlaku 

při extrakci flavonoidů z plodů je patrný také při srovnání s extrakcí ultrazvukem, kdy 

extrahovatelnost rutinu a kvercetinu byla za použití této techniky velmi nízká. 

I když v plodech aronie je obsažen pouze rutin a kvercetin a extrakční chování ve stlačené 

horké vodě mohlo být tedy pozorováno pouze pro tyto dvě látky, předpokládá se, že extrakční 

chování luteolinu, apigeninu a kaempferolu bude kopírovat extrakční chování kvercetinu. 

Jelikož extrakční chování rutinu je stejné jako při extrakci z listových matric, předpokládá se, 

že nejefektivnější teplota pro extrakci myricetinu z plodů rostlin bude pravděpodobně 100 ˚C. 

 

Tabulka 9: Obsah flavonoidů (µg/g) ve vodných extraktech plodů Aronie v závislosti na 

teplotě a použité extrakční technice. 
flavonoidy [µg/g] Typ 

extrakce 
Teplota 

[˚C] rutin myricetin  luteolin kvercetin apigenin kaempferol 
40 1491 - - 50.40 - - 

60 1593 - - 58.08 - - 

80 2208 - - 61.92 - - 

100 1699 - - 64.08 - - 

PHWE 

120 1299 - - 198.1 - - 

        

ultrazvuk  30 910.8 - - 9.000 - - 
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Graf 11: Obsah flavonoidů (µg/g) ve vodných extraktech plodů Aronie v závislosti na teplotě 

a použité extrakční technice. 

 

Porovnání extrakční účinnosti PFE a PHWE 

Porovnáním nejefektivnější PFE (methanol, 120 ˚C) a PHWE (120 ˚C) pro stanovení 

flavonoidů v plodech aronie (graf 12) zjistíme, že extrahovatelnost látek pomocí PHWE je 

opět o něco vyšší, i když rutin nedosahuje při této teplotě svého extrahovatelného maxima a 

jeho extrahovatelnost je poloviční. Extrakční síla jednotlivých rozpouštědel při extrakci 

flavonoidů z plodů rostlin stlačenými kapalinami opět rostla v pořadí ethanol< methanol < 

voda, i když rozdílnost v extrakční účinnosti jednotlivých rozpouštědel nebyla tak markantní 

jako v případě listových matric.  

 

Využití PHWE k extrakci flavonoidů z plodů reálných vzorků 

Jelikož extrakce flavonoidů pomocí stlačené horké vody byla značně závislá na teplotě, 

bylo stanovení obsahu flavonoidů pomocí PHWE v plodech bezu černého, dřínu obecného a 

rakytníku řešetlákového uskutečněno při teplotách 80 ˚C (nejefektivnější teplota pro extrakci 

rutinu) a 120 ˚C (nejefektivnější teplota pro extrakci kvercetinu). 

Ve srovnání s PFE i v případě PHWE flavonoidů z plodů rostlin bylo dosaženo vyšších 

extrakčních výtěžků (tabulka 11). V plodech byly zastoupeny rutin a kvercetin, v rakytníku 

řešetlákovém také myricetin a v dřínu obecném byl stlačenou vodou vyextrahován apigenin. 

Ostatní flavonoidy nebyly zastoupeny vůbec nebo ve velmi malém obsahu v rozmezí limitu 

detekce a kvantifikace. 
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Graf 13: Srovnání obsahu flavonoidů (µg/g) v methanolovém a vodném extraktu plodů aronie 

získaném pomocí statické PFE při teplotě 120 ˚C a PHWE při 120 ˚C. 

 

Tabulka 12: Obsah flavonoidů (µg/g) ve vodných extraktech plodů drobného ovoce získaných 

pomocí PHWE při 80 a 120 ˚C a PFE při 120 ˚C. 
flavonoidy [µg/g] 

Matrice 
Teplota 

[˚C] rutin myricetin  luteolin kvercetin apigenin kaempferol 

PFE 120 1155 - - 178.6 - - 

80 2208 - - 61.92 - - Aronie 
PHWE 

120 1299 - - 198.1 - - 

PFE 120 8096 - - 350.6 - - 

80 11970 - - 157.7 - - Bez černý 
PHWE 

120 10660 - - 520.3 - - 

PFE 120 53.28 - - 37.68 - - 

80 105.4 - - 41.52 - - 
Dřín 

obecný PHWE 
120 156.0 - - 110.6 43.44 - 

PFE 120 278.2 79.20 - 8.970 - - 

80 626.6 98.40 - 9.870 - - 
Rakytník 

řešetlákový PHWE 
120 164.2 86.16 - 12.48 - - 

 

Chromatografický profil PHWE extraktů plodů aronie, bezu černého, dřínu obecného a 

rakytníku řešetlákového při 120 ˚C, jakožto nejefektivnější extrakční techniky, je zobrazen na 

obrázku 17. Látky obsažené ve vzorku byly separovány během 30 min. 
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Obr. 17: HPLC chromatogram extraktů plodů aronie (A), bezu černého (B), dřínu obecného 

(C) a rakytníku řešetlákového (D) získaných pomocí PHWE při 120 ˚C. 

(1) rutin, (2) myricetin, (3) luteolin, (4) kvercetin, (5) apigenin, (6) kaempferol. 

Experimentální podmínky viz. kapitola 3.1.3. 
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Statická versus semi-dynamická/dynamická extrakce 

Jak již bylo zmíněno, extrakce PFE může probíhat nejen ve statickém režimu ale také 

v režimu semi-dynamickém. V semi-dynamickém režimu je statický krok velmi krátký, po 

jeho ukončení je část extraktu odpuštěno do vialky a následně je do patrony dočerpáno čerstvé 

rozpouštědlo ze zásobní lahve. Celý proces se opakuje dle počtu zvolených extrakčních cyklů. 

Po sérii experimentů ve statickém režimu byly všechny matrice (listy i plody) extrahovány 

methanolem nebo ethanolem také v režimu semi-dynamickém. Experimenty probíhaly za 

teploty 120 ˚C, jakožto nejefektivnější teploty pro extrakci flavonoidů z rostlinných matric 

pomocí organických rozpouštědel, extrakčních cyklů bylo nastaveno 15 a doba statické části 

byla zvolena 1 min (15×1 min) tak, aby doba extrakce byla srovnatelná se statickým režimem. 

Pomocí semi-dynamického režimu bylo celkově dosaženo nižších extrakčních výtěžků. 

Z pohledu využití v potravinářství tedy tento režim není zajímavý, proto dosažené výsledky 

nejsou uvedeny. 

Na rozdíl od možností PFE extraktoru může PHWE extraktor pracovat v uspořádání plně 

dynamického režimu. V dynamickém režimu rozpouštědlo protéká vzorkem kontinuálně a 

frakce je jímána do sběrné vialky po celou dobu stanoveného extrakčního cyklu. Při 

dynamické extrakci lze tedy pozorovat nejen vliv teploty na extrakci látek z matrice, ale také 

vliv rychlosti průtoku rozpouštědla, který může byt měněn v závislosti na délce a průměru 

restriktoru umístěného na konci vypouštěcího ventilu. Po sérii experimentů ve statickém 

režimu byla část experimentů provedena i v režimu dynamickém. První experimenty byly 

provedeny se standardními listy Stevie, které byly extrahovány v teplotním rozsahu 40-120 ˚C 

při rychlosti průtoku rozpouštědla 2.3 ml/min a extrakt byl jímán do vialky po dobu 15 min. 

Průtok rozpouštědla byl zvolen tak, aby výsledký extrakční objem byl stejný jako při statické 

PHWE. Ve srovnání se statickou PHWE bylo dosaženo vyšších extrakčních výtěžků 

flavonoidů, nicméně extrakce v dynamickém uspořádání bude vyžadovat komplexnější 

přístup pro optimalizaci extrakčních podmínek a následné porovnání extrakční účinnosti se 

statickým režimem. Jelikož extrakční účinnost dynamického módu PHWE není porovnatelná 

se semi-dynamickým režimem PFE, prvotní výsledky nejsou zobrazeny a studium vlivu 

PHWE v dynamickém uspořádání pro extrakci biologicky aktivních látek z rostlinných 

materiálů bude náplní další práce. 
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4.5. Kvalitativní a kvantitativní analýza  

Identifikace flavonoidů v reálných vzorcích byla provedena na základě srovnání retenčních 

časů s retenčními časy identických standardů. Pro kvantifikaci sledovaných látek byla použita 

metoda vnitřního standardu, jako vnitřní standard byl použit anthracen. Kalibrační křivka pro 

jednotlivé flavonoidní látky byla sestavena z pěti kalibračních bodů (0,10 – 12,50 µg/ml, 

R2 = 0.9997) v závislosti na obsahu látek v analyzovaných matricích a její průběh byl lineární. 

Limity detekce (LOD, S/N=3) a limity kvantifikace (LOQ, S/N=10) pro jednotlivé látky jsou 

uvedeny v tabulce 12. Analýzy byly opakovány 3krát s relativní standardní odchylkou (RSD) 

1-2 %. 

Výtěžnost flavonoidů z listů a plodů zkoumaných matric byla pro vysokotlakou extrakci 

rozpouštědlem (PFE, PHWE) pro všechna použitá rozpouštědla větší než  96 %. 

Při extrakci látek z plodů a listů zkoumaných matric methanolem nebyla RSD větší než 8 % 

(luteolin), při extrakci ethanolem RSD ≤ 9 % (myricetin) a při extrakci vodou RSD ≤ 7 % 

(apigenin). 

 

Tabulka 12: Limity detekce (LOD) a kvantifikace (LOQ) pro jednotlivé stanovované 

flavonoidy. 

 

Sloučenina LOD 
[ng/ml] 

LOQ 
[ng/ml] 

Rutin 19.53 65.10 

Myricetin 15.62 52.08 

Luteolin 15.62 52.08 

Kvercetin 15.62 52.08 

Apigenin 15.62 52.08 

Kaempferol 15.62 52.08 
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5. ZÁVĚR 
V rámci práce byl zkoumán vliv teploty, použitého extrakčního rozpouštědla a extrakční 

techniky na extrakci biologicky aktivních látek, flavonoidů, z přírodních matric. Přítomnost 

flavonoidů byla sledována v listech Stevie různého původu a bezu černého a plodech 

rakytníku řešetlákového, dřínu obecného, bezu černého a jeřábu černého. 

Rostlinné matrice byly extrahovány pomocí extrakčních technik pracujících za zvýšené 

teploty a tlaku – PFE, PHWE a extrakční účinnost byla srovnána s klasickými technikami - 

Soxhletovou extrakcí a extrakcí ultrazvukem, běžně používaných v potravinářském průmyslu, 

za použití stejných rozpouštědel (methanol, ethanol, voda). Látky obsažené v extraktech byly 

identifikovány a kvantifikovány pomocí HPLC. 

Při statické PFE byla nejefektivnější extrakce všech sledovaných flavonoidů dosažena při 

120 ˚C. Porovnáním s extrakcí dle Soxhleta a extrakcí pomocí ultrazvuku, PFE projevila 

vysokou extrakční účinnost pro stanovení flavonoidů v listech a plodech daných matric 

během velmi krátkého času (15 min), kdy extrakční výtěžky byly několikanásobně vyšší. Dále 

bylo také prokázáno, že methanol je efektivnějším rozpouštědlem pro extrakci flavonoidů 

z dané matrice. 

Při statické PHWE byla nejefektivnější extrakce rutinu a myricetinu dosažena při 80 ˚C 

a 100 ˚C, bez ohledu na typ matrice. Extrahovatelnost kvercetinu a strukturně podobných 

látek z plodů rostla se zvyšující se extrakční teplotou, zatímco v případě listové matrice 

s rostoucí teplotou byla pozorována hydrolýza. Nejúčinnější extrakce kvercetinu a strukturně 

podobných látek byla tedy při extrakci z plodů dosažena při 120 ˚C a v případě listových 

matric při 40 ˚C. Extrakcí ultrazvukem bylo v porovnání s PHWE dosaženo několikanásobně 

nižších extrakčních výtěžků. 

Ve srovnání s PFE bylo prokázáno, že stlačená voda je efektivnějším rozpouštědlem pro 

extrakci flavonoidů z dané matrice. 

Nejvíce zastoupenými flavonoidy v uvedených matricích byly rutin a kvercetin, značný obsah 

rutinu v řádu mg/g matrice byl pozorován v listech i plodech bezu černého. 

 

Extrakčních techniky PFE a PHWE tedy prokázaly vysokou extrahovatelnost flavonoidů 

z rostlinných matric během velmi krátkého času a mohou tedy nahradit zdlouhavé klasické 

extrakční postupy využívané v potravinářském průmyslu. Získané poznatky mohou přispět 

k zisku extraktů bohatých na biologicky aktivní látky a následně i výrobků z nich nejen 

v potravinářství, ale také při výrobě kosmetických produktů. Výhodou technik PFE i PHWE 

oproti konvenčním extrakčním technikám je také především zrychlení celého procesu 

extrakce a značné snížení spotřeby rozpouštědel a následně tak i zátěže na životní prostředí. 

Práce přispěla i k aplikačnímu rozšíření těchto technik, jelikož PFE či PHWE extrakce 

flavonoidů z vybraných matric nebyla doposud popsána. 
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7. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 
 

APCI   chemická ionizace za atmosférického tlaku 

CE    kapilární elektroforéza 

CEC   kapilární elektrochromatografie 

CZE   kapilární zónová elektroforéza 

DAD   spektrofotometrický detektor s diodovým polem 

ESI   ionizace elektrosprejem 

FTIR   infračervený spektrometr s Fourierovou transformací 

GC    plynová chromatografie 

HILIC   hydrofilní interakční chromatografie 

HPLC, LC   vysoko-účinná kapalinová chromatografie 

LOD  limit detekce 

LOQ  limit kvantifikace 

MAE   mikrovlnná extrakce 

MEKC  micelární elektrokinetická chromatografie 

MS    hmotnostní spektrometrie 

NMR  nukleární magnetická rezonance 

PDA   spektrofotometrický detektor s fotodiodovým polem 

PFE, PLE, ASE extrakce organickým rozpouštědlem za zvýšené teploty a tlaku 

PHWE, SWE  extrakce stlačenou kapalnou horkou vodou 

SFE    nadkritická fluidní extrakce 

SPE    extrakce na pevné fázi 

SPME   mikroextrakce na pevnou fázi 

RP-HPLC  vysoko-účinná kapalinová chromatografie s reverzní fází 

RSD   relativní standardní odchylka 

UV/VIS   ultrafialovo-viditelná spektroskopie 
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