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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 součastnosti 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. 
 

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. 
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1. PŘEHLED AKTUÁLNÍCH POZNATK Ů  
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].  
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1.1. 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 [4]. 

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 [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]. 

 
Obr. 2: Obecná struktura flavonoidních látek [4] 
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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].  

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, 5]. 

 

1.2. 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) [6]. 

Všeobecný trend vývoje extrakčních metod je nicméně řízen snahou nahradit 
zdlouhavé postupy s velkými spotřebami rozpouštědel novými instrumentálními 
technikami, mezi které řadíme zejména superkritickou fluidní extrakci (SFE) a 
extrakci rozpouštědlem za zvýšené teploty a tlaku. 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. 

 Tyto moderní techniky vyžadují minimální množství vzorku, jsou méně časově 
náročné, automatizovatelné a pro možnost on-line spojení se separačními technikami 
(plynová chromatografie-GC, kapalinová chromatografie-HPLC, kapilární 
elektroforéza-CE) jsou více žádoucí. 
 

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

Vysokotlaká extrakce rozpouštědlem neboli Pressurized Fluid Extraction (PFE) 
je relativně nová extrakční technika, která je založena na principu extrakce tuhá 
látka – kapalina. Probíhá za zvýšené teploty a tlaku během krátkého časového 
intervalu [2].  
 



 8 

 
Princip extrakce rozpouštědlem za zvýšené teploty a tlaku: 
 

Teplota

T
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T1
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trojný bod
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(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
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T1 T2

P1

trojný bod(s)

(l)

(g)

Teplota

T
la
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T1 T2
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trojný bod(s)
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� 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
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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 vysokotlaká extrakce rozpouštědlem některé 
důležité výhody. Zvýšená teplota při extrakci zvyšuje těkavost analyzovaných látek, 
a tím zpravidla i jejich rozpustnost v použitém rozpouštědle a 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 nejen udržuje extrakční 
rozpouštědlo v kapalném stavu nad jeho bodem varu, ale také zlepšuje jeho kontakt 
s analytem zadrženým v pórech matrice. Nepřítomnost světla a kyslíku omezuje 
degradaci a oxidační procesy během samotné extrakce. V případě použití směsi 
rozpouštědel PFE umožňuje jednoznačnou kontrolu složení rozpouštědla a jeho 
řízenou spotřebu.  
 

PFE byla poprvé představena v roce 1995 a je používána výhradně k extrakci 
pevných vzorků [2]. Široké uplatnění našla především v environmentální analýze 
(např. extrakce pesticidů, polychlorovaných bifenylů z půd, sedimentů) [7] a během 
posledních let také při extrakci biologicky aktivních látek obsažených v potravinách 
a rostlinném materiálu [8]. 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 [9]. 
 

1.2.2. Extrakce stlačenou kapalnou horkou vodou (PHWE) 

Nahradíme-li při PFE organické rozpouštědlo vodou, dostaneme tak techniku s 
názvem extrakce stlačenou kapalnou horkou vodou známou také pod názvem 
Pressurized Hot Water Extraction (PHWE). Význam použití stlačené 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 typů látek, které je vodou možno extrahovat, 
je značně rozšířen [10]. 
 

Příprava vzorku pomocí PHWE byla poprvé představena v roce 1994 [10]. Další 
aplikace se zabývaly především extrakcemi organických polutantů (zejména 
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polycyklických aromatických uhlovodíků, pesticidů a herbicidů) z tuhých vzorků z 
oblasti životního prostředí (půdy, sedimenty) [7]. Oblast využití PHWE byla 
postupně rozšířena o extrakce biologicky aktivních látek z potravin a rostlinných 
materiálů, např. extrakci anthokyanů z hroznových slupek, katechinů a epikatechinů 
z čajových lístků nebo třeba i esenciálních olejů obsažených v aromatických druzích 
rostlin (vavřín, rozmarýn, oregano…) [8, 11].  
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2. CÍLE PRÁCE  
Cílem disertační práce bylo využití extrakčních technik PFE a PHWE k extrakci 

biologicky aktivních látek, flavonoidů, z méně obvyklého 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. Obsah vybraných flavonoidů (rutin, myricetin, luteolin, kvercetin, 
apigenin a kaempferol) byl sledován v listech Stevie a bezu černého a následně také 
v plodech rakytníku řešetlákového, dřínu obecného, jeřábu černého a bezu černého. 
Předpokládalo se, že pomocí těchto technik se získají extrakty, a následně výrobky 
z nich, bohatší na biologicky aktivní látky než pomocí klasických extrakčních 
technik jako jsou Soxhletova extrakce nebo extrakce ultrazvukem. 

 
Za účelem dosažení cíle práce byly řešeny následující dílčí úkoly: 

 
• Optimalizace separace a identifikace pro stanovení vybraných flavonoidních 

látek obsažených v rostlinných matricích. 
� optimalizace analýzy aktivních složek pomocí RP-HPLC/UV-VIS 

• Optimalizace metod extrakce (SPE, PFE, PHWE) pro stanovení flavonoidů 
v rostlinném materiálu. 

• Srovnání extrakčních účinností PFE a PHWE s klasickými technikami - 
Soxhletovou extrakcí a extrakcí ultrazvukem. 
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3. METODICKÉ POSTUPY  
3.1. 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 uzavřených nádobách a temnu při laboratorní teplotě. 

 
3.2. HPLC analýza 
K analýze flavonoidů přítomných v rostlinných matricích byla použita metoda 

vysokoúčinné kapalinové chromatografie na reverzní fázi (RP-HPLC) se 
spektrofotometrickou detekcí (DAD). 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. 

 
3.3. Extrakce organickým rozpouštědlem za zvýšené teploty a 

tlaku (PFE) 
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. 

 
3.4. Extrakce stlačenou kapalnou horkou vodou (PHWE) 
Extrakční podmínky samotné PHWE byly stejné jako předchozím případě. 

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 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. 



 13

3.5. 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. 
 

 3.6. 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). 
 

3.7. 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 
V první části byla práce zaměřena na optimalizaci extrakčních (SPE, PFE, 

PHWE) a separačních podmínek (RP-HPLC) pro stanovení vybraných flavonoidů.  
Jádrem práce bylo zkoumání vlivu teploty, použitého extrakčního rozpouštědla a 

techniky na stanovení flavonoidů v přírodních matricích. Obsah flavonoidů byl 
sledován nejen v listové části, ale i v plodech méně známých bylin (listy Stevie, 
bezu černého) a drobného ovoce (plody rakytníku řešetlákového, bezu černého, 
dřínu obecného a jeřábu černého). Matrice byly extrahovány pomocí PFE nebo 
PHWE a extrakční účinnost byla srovnána s klasickými technikami Soxhletovou 
extrakcí a extrakcí ultrazvukem, běžně používanými v potravinářském průmyslu.  

Jelikož se předpokládalo, že nejen extrakční rozpouštědlo a technika, ale i ve 
značné míře rozdílná morfologie listu a plodu bude ovlivňovat extrakci látek z 
matrice, byly experimenty rozděleny dle typu použité matrice. 
 

4.1. 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 methanolem nebo ethanolem pomocí PFE 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 použití stejných 
rozpouštědel. Listy Stevie byly následně extrahovány pomocí PHWE a extrakční 
účinnost byla srovnána s extrakcí ultrazvukem. Nejefektivnější extrakční podmínky 
byly poté použity pro stanovení flavonoidů v listech Stevie vypěstovaných na 
Ukrajině a v ČR a listech bezu černého. 
 
Extrakce organickým rozpouštědlem 
 

Extrakční výtěžnost vybraných flavonoidů v methanolových extraktech 
standardních listů Stevie v závislosti na teplotě a zvolené extrakční technice je 
znázorněna v grafu 1. Při extrakci stlačeným methanolem byl pozorován postupný 
nárůst extrakčního výtěžku všech sledovaných flavonoidů s rostoucí teplotou. 
Nejúčinnější extrakce byla dosažena při teplotě 120 ˚C. Vysoká extrakční účinnost 
PFE byla prokázána srovnáním s extrakcí dle Soxhleta. Při PFE byly během 
extrakční doby 15 min dosaženy srovnatelné výsledky jako při 20 h Soxhletovy 
extrakce. Nejnižší extrakční účinnost byla pozorována při extrakci ultrazvukem. 

Série experimentů byla následně zopakována za použití ethanolu jako 
extrakčního rozpouštědla. Extrakční profil jednotlivých technik byl stejný jako při 
extrakci methanolem a nejúčinnější extrakce sledovaných flavonoidních látek byla 
tedy dosažena pomocí PFE při 120 ˚C. Nicméně při extrakci methanolem byly 
dosažené extrakční výtěžky flavonoidů téměř dvojnásobné než při extrakci 
ethanolem (graf 2). 
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Graf 1: Obsah flavonoidů (µg/g) v methanolových extraktech standardních listů Stevie v závislosti 
na extrakční teplotě a použité extrakční technice. 
 
 

 
 
Graf 2: Srovnání obsahu flavonoidů (µg/g) v methanolovém a ethanolovém extraktu získaném 
extrakcí standardních listů Stevie pomocí statické PFE při teplotě 120 ˚C. 
 
 
 
 



 16 

Extrakce vodou 
 

Extrakční účinnost PFE byla následně srovnána i s technikou PHWE ve 
statickém režimu. Série experimentů byla opět provedena se standardními listy 
Stevie, které byly extrahovány stlačenou vodou v rozmezí teplot 40-120 ˚C po 20 ˚C 
krocích. Extrakční účinnost PHWE byla následně srovnána s extrakcí ultrazvukem. 
Extrakční výtěžnost vybraných flavonoidů ve vodných extraktech standardních listů 
Stevie v závislosti na teplotě a zvolené extrakční technice je znázorněna v grafu 3. 
Extrakční profil flavonoidů pomocí PHWE byl zcela odlišný od profilu PFE 
extrakce. Při 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 
byla extrahovatelnost rutinu a myricetinu sice dvojnásobně až trojnásobně nižší než 
při PHWE, zatímco extrahovatelnost luteolinu, kvercetinu, apigeninu a kaempferolu 
byla víceméně srovnatelná s PHWE při 40-60 ˚C. 
 

 
Graf 3: Obsah flavonoidů (µg/g) ve vodných extraktech standardních listů Stevie v závislosti na 
extrakční teplotě a použité extrakční technice. 
 
Srovnání extrakční účinnosti PFE a PHWE 
 

 Porovnáním PHWE při 40 ˚C a nejefektivnější PFE (120 ˚C, methanol) je 
zřejmé, že extrahovatelnost flavonoidů je s PFE srovnatelná nebo dvojnásobně až 
trojnásobně vyšší, i když rutin a myricetin nedosahují při této teplotě svého 
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extrahovatelného maxima (graf 4). Vysoké extrakční výtěžky dosažené pomocí 
PHWE jsou pravděpodobně způsobeny tím, 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 4: 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 PFE a PHWE k extrakci flavonoidů z listů reálných vzorků 
 

Nejefektivnější extrakční podmínky PFE a PHWE byly použity i pro stanovení 
flavonoidů v listech Stevie různého původu a v listech bezu černého (tabulka 1). 
Jelikož extrakce flavonoidů pomocí stlačené vody byla značně ovlivněna teplotou, 
bylo stanovení obsahu flavonoidů v jednotlivých matricích 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 nebyl ještě tak značný. 
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 
rutin. Ostatní flavonoidy nebyly obsaženy vůbec nebo ve velmi malém množství 
v rozmezí limitu detekce a kvantifikace. 
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Technikou PHWE bylo ve srovnání s PFE celkově dosaženo mnohem vyšších 
extrakčních výtěžků flavonoidů. V listech bezu černého byl navíc identifikován také 
kvercetin (40 ˚C) a myricetin (100 ˚C). 
 
Tabulka 1: Obsah flavonoidů (µg/g) ve vodných extraktech listů méně obvyklých bylin získaných 
pomocí PHWE při 40 a 100 ˚C a PFE při 120 ºC. 

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 - - - - 

 
4.2. Extrakce flavonoidů z plodových matric 
Vliv teploty, použitého rozpouštědla a extrakční techniky pro stanovení 

flavonoidů obsažených v plodových matricích byl sledován 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 použití 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. 
 
Extrakce organickým rozpouštědlem 
 

Extrakční výtěžnost vybraných flavonoidů v methanolových extraktech plodů 
Aronie v závislosti na teplotě a zvolené extrakční technice je znázorněna v grafu 5. 
Při PFE byl pozorován postupný nárůst extrakčního výtěžku rutinu a kvercetinu s 
rostoucí teplotou a nejúčinnější extrakce byla dosažena při teplotě 120 ˚C. 
Srovnatelné množství jednotlivých látek bylo získáno 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.  
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Série experimentů byla následně zopakována za použití ethanolu jako 
extrakčního rozpouštědla. Extrakční profil jednotlivých technik byl stejný jako při 
extrakci methanolem. Nejúčinnější extrakce rutinu a kvercetinu byla tedy opět 
dosažena pomocí statické PFE při 120 ˚C. Porovnáním obsahu flavonoidů 
v methanolových a ethanolových extraktech získaných statickou PFE bylo 
prokázáno, že methanol je opět efektivnějším rozpouštědlem pro stanovení 
flavonoidů obsažených v plodech drobného ovoce (graf 6). 
 

 
Graf 5 : Obsah flavonoidů (µg/g) v  methanolových extraktech z plodů Aronie v závislosti na 
teplotě a použité extrakční technice. 
 

 
Graf 6: Srovnání obsahu flavonoidů (µg/g) v methanolovém a ethanolovém extraktu získaném 
extrakcí plodů aronie pomocí statické PFE při teplotě 120 ˚C.  
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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 
dosažena pomocí PFE při 120 ˚C. 
 
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.  
Extrakční výtěžnost vybraných flavonoidů ve vodných extraktech plodů Aronie 
v závislosti na teplotě a zvolené extrakční technice je znázorněna v grafu 7. 
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 byla s rostoucí teplotou 
pozorována hydrolýza. Nejúčinnější extrakce kvercetinu byla tedy 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 extrakční výtěžky 
rutinu a kvercetinu byly za použití této techniky několikanásobně nižší. 

I když v analyzovaných plodech aronie byl obsažen pouze rutin a kvercetin a 
extrakční chování ve stlačené 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 100 ˚C. 
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Graf 7: Obsah flavonoidů (µg/g) ve vodných extraktech plodů Aronie v závislosti na teplotě a 
použité extrakční technice. 
 

Porovnání extrakční účinnosti PFE a PHWE 
 

Porovnáním PHWE při 120 ˚C a nejefektivnější PFE (methanol, 120 ˚C) je zřejmé, 
že pomocí PHWE bylo dosaženo vyšších extrakčních výtěžků, i když rutin 
nedosahuje při této teplotě svého extrahovatelného maxima (graf 8). 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. 
 

 
Graf 8: 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. 
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Využití PFE a PHWE k extrakci flavonoidů z plodů reálných vzorků 
 

Nejefektivnější extrakční podmínky PFE a PHWE byly následně použity i pro 
stanovení flavonoidů v plodech rakytníku řešetlákového, dřínu obecného a bezu 
černého (tabulka 2). 
Jelikož extrakce flavonoidů pomocí stlačené vody byla značně závislá na teplotě, 
bylo stanovení obsahu flavonoidů pomocí PHWE v plodech jednotlivých matric 
uskutečněno při teplotách 80 ˚C (nejefektivnější teplota pro extrakci rutinu) a 120 ˚C 
(nejefektivnější teplota pro extrakci kvercetinu). 
Technikou PHWE bylo ve srovnání s PFE opět dosaženo vyšších extrakčních 
výtěžků (tabulka 2). V analyzovaných plodech byly zastoupeny převážně rutin a 
kvercetin, v rakytníku řešetlákovém také myricetin a z dřínu obecného byl stlačenou 
horkou vodou vyextrahován apigenin. Ostatní flavonoidy nebyly zastoupeny vůbec 
nebo ve velmi malém obsahu v rozmezí limitu detekce a kvantifikace. 
 
Tabulka 2: 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 - - 
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4.3 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 3. 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 3: 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 dále v 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 
používanými 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 byla s rostoucí teplotou 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. 
 

Extrakční 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 především zrychlení celého procesu extrakce a tím snížení 
spotřeby rozpouštědel. Následně dochází ke snížení nákladů na provoz a 
v neposlední řadě i ke snížení 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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6. POUŽITÉ ZKRATKY A SYMBOLY 
 
CE    kapilární elektroforéza 
DAD    spektrofotometrický detektor s diodovým polem 
GC    plynová chromatografie 
HPLC, LC   vysoko-účinná kapalinová chromatografie 
LOD   limit detekce 
LOQ   limit kvantifikace 
PFE   extrakce organickým rozpouštědlem za zvýšené teploty a tlaku 
PHWE   extrakce stlačenou kapalnou horkou vodou 
SFE    nadkritická fluidní extrakce 
SPE    extrakce na pevné fázi 
RP-HPLC  vysoko-účinná kapalinová chromatografie s reverzní fází 
UV/VIS   ultrafialovo-viditelná spektroskopie 
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