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ANOTACE 

Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení antioxidační aktivity v plodech rakytníku, 

černého rybízu a šípku. V první části se pojednává o volných radikálech a jejich vlivu 

na oxidační stres v těle. Také je popsán antioxidační systém a významné antioxidanty. Následně 

je popsána vysokoúčinná kapalinová chromatografie, její spojení s elektrochemickou detekcí 

a v neposlední řadě také spojení průtokové injekční analýzy s elektrochemickou detekcí. 

V experimentální části byly analyzovány vybrané antioxidanty a antioxidační aktivita vzorků 

pomocí kapalinové chromatografie a průtokové injekční analýzy s elektrochemickou detekcí. 

Dále byla antioxidační aktivita vzorků změřena pomocí spektrofotometrické metody FRAP. 

Klíčová slova: 

Antioxidant, antioxidační aktivita, fenolické látky, rakytník, šípek, černý rybíz, chromatografie 

TITLE 

Possibilities of using electrochemical detection for determination  

of the antioxidants and antioxidant activity. 

ANNOTATION 

This diploma thesis is focused on the determination of antioxidant activity in the fruits of sea 

buckthorn, black currant and rosehip. The first part deals with free radicals and their effect 

on oxidative stress in the body. The antioxidant system and important antioxidants are also 

described. Subsequently, high-performance liquid chromatography, its connection with 

electrochemical detection and, last but not least, the connection of flow injection analysis with 

electrochemical detection is described. 

In the experimental part, antioxidants and antioxidant activity in the samples were determined 

by liquid chromatography and flow injection analysis with electrochemical detection. 

Furthermore, the antioxidant activity of the samples was measured using the FRAP 

spectrophotometric method. 

Keywords:  

Antioxidant, antioxidant activity, phenolic substances, sea buckthorn, rosehip, black currant, 

chromatography



 

 

Seznam zkratek  

ACN  acetonitril 

ECD  elektrochemická detekce 

FIA  injekční průtoková analýza 

FRAP  = míra redukce železitých kationtů 

HPLC  vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

TPTZ  2,4,6 – tris(2-pyridyl)-s-triazin 

Trolox  6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-karboxylová kyselina 
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Úvod 

V dnešní uspěchané době si lidé zvykli na mnohé z přínosů moderní vědy. Zřejmě nikdo z nás 

si již nedokáže představit, jaké by to bylo žít v době, kdy potraviny měly být ihned 

spotřebovány. Dnes jsme obklopeni celou škálou pokrmů, které déle vydrží spotřebitelsky 

bezpečné. Velkou zásluhu na dnes již samozřejmé trvanlivosti potravin mají antioxidanty.  

Žijeme v době vysokých spotřebitelských nároků a příklonu ke zdravému životnímu stylu. 

Poptávka po zdravé stravě se zvyšuje a vědci a výrobci potravin jsou tak nuceni k hledání 

alternativ syntetických látek doposud využívaných v potravinářském průmyslu za látky 

přírodní. Přirozené zdroje antioxidantů jako ovoce, zelenina nebo koření mnohdy lidskému tělu 

nestačí a také většinou síle volných radikálů odolávají jen stěží.  Lidé proto často antioxidanty 

přijímají v podobě doplňků stravy a minimalizují tak riziko rozvoje oxidačního stresu 

nesoucího s sebou mnohá zdravotní úskalí.  

Význam antioxidantů nyní roste nejen v oblasti potravin, ale také v moderní medicíně. 

Antioxidanty jsou často skloňovaným pojmem nejen ze strany vědců a lékařů, ale na jeho 

význam se zaměřují také lidé, kterým jejich tělo a zdraví není lhostejné. Antioxidanty, vitamíny 

a zdraví jsou tak často spojovány do jedné věty. Výzkumů na toto téma je nepřeberné množství. 

Nesporné ale je, že antioxidanty jsou nenahraditelné složky potravin.  

Jelikož si společnost čím dál více žádá kontrolu potravin, je kladen i větší důraz na jejich 

analýzu. Vzhledem k tomu, že antioxidanty jsou svými koncentracemi spíše stopovými 

složkami, je snahou vyvíjet co nejcitlivější analytické metody. Nejčastěji se antioxidační 

aktivita stanovuje pomocí spektrofotometrie. Mezi nejznámější metody patří např. metoda 

ABTS, DPPH, FRAP nebo TRAP metoda.  

Cílem této práce je stanovení antioxidační aktivity v plodech rakytníku a šípku pomocí metody 

HPLC s elektrochemickou detekcí a také s využitím průtokové injekční analýzy a získané 

výsledky porovnat s výsledky naměřenými pomocí spektrofotometrických metod. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

 

1.1.  Volné radikály 

Volné radikály jsou bezpochyby nepostradatelnou součástí našeho okolí a vznikají často 

přirozeně, neboť se zúčastňují mnoha biologických procesů. Ačkoli jsou považovány 

za nedílnou součást biochemie nebo za významné meziprodukty řetězových reakcí, 

s narůstajícími poznatky je zřejmé, že mají také nežádoucí destrukční vlastnosti, a to především 

v lidském organismu. Zde svými vlastnostmi vyvolávají patogenezi, jelikož působí 

na biologicky významné sloučeniny, jako např. nukleové kyseliny, proteiny nebo lipidy. 

Poškození těchto makromolekul může nakonec vést ke změnám ve struktuře buněk, poškození 

tkání a orgánů a k celkovému homeostatickému narušení. Volný radikál lze definovat jako druh 

částice, který obsahuje jeden nebo více nepárových elektronů v atomovém orbitalu, 

a to z důvodu přijmutí nebo naopak odevzdání jednoho z elektronů. Od neutrálního atomu 

se tak liší nespárovaným elektronem. [1,2] 

Přítomnost tohoto nepárového elektronu má za následek vysokou nestabilitu a reaktivitu. 

Doplnění chybějícího elektronu z okolních molekul je pouhou snahou o stabilizaci konfigurace, 

která má však za následek řetězovou reakci. Okolní molekuly jsou dále poškozovány a tvoří 

se tak další volné radikály. Jelikož „zdravé“ molekuly ztrácí své elektrony a radikály 

na ně působí oxidačními účinky, jedná se tak z elektrochemického hlediska o oxidaci. Řetězová 

reakce může být ukončena pouze ve chvíli, kdy reaktivní oxidanty zreagují s jinými reaktivními 

molekulami nebo s látkami s antioxidačním účinkem. [1,3] 

Mezi nejvýznamnější zástupce volných radikálů patří reaktivní formy kyslíku (ROS, Reactive 

Oxygen Species) a také reaktivní formy dusíku (RNS, Reactive Nitrogen Species), přičemž 

pojmy ROS a RNS se společně nazývají zkratkou RONS. Tyto reaktivní druhy jsou vytvářeny 

v našem organismu z důvodu různých exogenních (fyzikálně-chemických) a endogenních 

vlivů, zahrnující i patogenní procesy. [2] 

Konkrétními příklady nejčastějších volných radikálů jsou: hydroxylový radikál HO•, 

superoxidový anionový radikál, peroxid vodíku, radikál oxidu dusnatého NO• a radikál oxidu 

dusičitého NO2•. Peroxid vodíku jako takový není přímo radikál, ale do skupiny ROS je řazen 

právě kvůli své vysoké reaktivitě. [3,4] 
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V lidském těle se oxidanty vytvářejí např. při zánětu, po cvičení nebo v dýchacím řetězci. 

Co se týče interně vytvářených radikálů, které jsou pro tělo nezbytné, je jejich regulace většinou 

dostačující. Problém nastává až v případě, kdy je lidský organismus navíc vystaven i vnějším 

zdrojům radikálů, jako je např. cigaretový kouř, znečištěné životní prostředí, chemikálie, léky 

či pesticidy v potravinách nebo také fyzikální vlivy (rentgenové paprsky, UV záření a podobně). 

To vše může vyústit až k oxidačnímu stresu. [4] 

 

1.2.  Oxidační stres 

Pokud je narušena rovnováha mezi volnými radikály a antioxidanty, můžeme pozorovat 

tzv. oxidační stres. To je stav, kdy se volné radikály vymknou kontrole regulačních procesů 

a působí nepříznivě na makromolekuly v těle. Stavy jako infekce, nadměrná zátěž 

nebo posttraumatický stav po poranění tkání mohou být doprovázeny krátkodobým oxidačním 

stresem. Naopak v delším časovém horizontu může mít tato nerovnováha mezi produkcí 

volných radikálů a antioxidační aktivitou za následek vážná onemocnění. ROS se tak mohou 

z dlouhodobého hlediska podílet na propuknutí nádorových onemocnění a na komplikacích 

diabetes mellitus. Oxidační stres také významně přispívá k zánětlivým onemocněním jako jsou 

respirační choroby, artritidy nebo ischemická onemocnění (mrtvice, choroby srdeční). Studium 

aterosklerózy odhalilo skutečnost, že pravděpodobnost onemocnění se mnohonásobně zvyšuje 

v přítomnosti volných radikálů. Ty totiž přetvářejí lipidy v arteriální stěně procesem 

lipoperoxidace tuků na peroxidy a další látky, které následně indukují poškození endoteliálních 

buněk a způsobují tak vážné změny v cévních stěnách. [4,5] 

Nadbytek oxidačního stresu ovlivňuje v neposlední řadě také proces stárnutí. Je dokázáno, 

že jedním z hlavních důvodů stárnutí jsou patologické změny v buňkách, které přímo 

či nepřímo způsobují potenciálně destruktivní molekuly. Tyto molekuly nejenže ničí důležité 

makromolekuly v našem těle, ale zároveň jsou produkty degradace hromaděny po celém 

organismu. Zpomalit stárnutí a také snížit riziko výše zmiňovaných chorob lze dosáhnout 

redukcí volných radikálů a oxidačního stresu. Nedávné výzkumy také poukazují na to, že látky 

s vysokou antioxidační aktivitou mohou pozitivně ovlivnit délku života. Důležitostí v regulaci 

volných radikálů není jen samotná přítomnost antioxidantů. Ty v malé míře nejsou schopny 

daným progresivním změnám s negativními účinky zcela zabránit. Důležitým parametrem 

je vlastní antioxidační aktivita. [4] 
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1.3.  Antioxidační systém, působení volných radikálů a funkce antioxidantů  

Antioxidanty svou přítomností udržují zdravou rovnováhu v organismu. Za normálních 

okolností působí proti volným radikálům a zabraňují tak vzniku oxidačního systému.  

Antioxidační systém je tvořen třemi složkami. První složkou jsou enzymové systémy jako jsou 

kataláza (CAT) a superoxiddismutáza (SOD), glutathionreduktáza (GR) nebo enzym 

glutationperoxidáza (GPX). Druhou složku představují vysokomolekulární endogenní 

antioxidanty jako je albumin, transferin nebo feritin. Třetí složkou jsou nízkomolekulární 

antioxidanty, které mohou být nejen endogenní, ale také exogenní (zpravidla získané z potravy). 

Jedná se o vitamíny C a E, flavonoidy, karotenoidy nebo také prvky jako selen a zinek. 

Jednotlivé složky celého antioxidačního systému spolu úzce souvisí a doplňují se, a tak funkce 

jednoho antioxidantu podmiňuje účinek druhého. [2,6] 

Antioxidační účinky jsou velmi rozmanité, tudíž jeden antioxidant není specifický pro jeden 

typ radikálu. Naopak daný radikál může být vychytáván různými typy antioxidantů. 

Tak například hydroxylový a superoxidový radikál může být neutralizován vitamínem C, 

flavonoidy a glutathionem. Peroxid vodíku je neutralizován také vitamínem C, flavonoidy 

a glutathionem, ale navíc i β-karotenem a vitamínem E. Pro zmírnění lipoperoxidace 

tuků a předcházení tak ucpávání cév slouží v těle glutathionperoxidáza, flavonoidy, vitamín E 

a β-karoten. [6] 

Funkce antioxidantů může být preventivní a tyto látky potlačují samotnou tvorbu nových 

radikálů. Mezi látky mající tuto schopnost patří především enzymy SOD, CAT a GPX, také 

proteiny vázající kovy jako je feririn a minerály a prvky (jako je Se, Zn, Cu). Pokud není 

prevence tvorby dostatečná a radikály se přesto vytvářejí, přicházejí na řadu látky, 

které jsou škodliviny schopné zachytit a působí jako inhibitory řetězové reakce. Jsou jimi 

vitamíny C a E, karotenoidy a flavonoidy nebo albumin. Pokud ani inhibiční antioxidanty 

nezabrání poškození dalších a dalších buněk, musí být mobilizovány enzymy, které 

jsou schopné rekonstruovat poničené buněčné membrány. Sem patří enzymy jako lipázy, 

proteázy, také DNA opravné enzymy a transferázy. [7] 
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V organické hmotě, ať již živočišného nebo rostlinného původu, vznikají reaktivní látky. Stejně 

jako v lidském těle, tak i v potravinách volné radikály přetvářejí biologické matrice 

na nežádoucí produkty. V potravinách mohou reagovat s proteiny, lipidy, mastnými 

kyselinami, nukleotidy a také s nízkomolekulárními látkami. Svým působením tak potraviny 

nevratně poškozují a znehodnocují jejich nutriční i organoleptické vlastnosti. V neposlední řadě 

mohou být degradační produkty toxické. [2] 

Antioxidanty mohou tento proces částečně omezit, jelikož působí proti nežádoucím oxidacím. 

Mohou tak například zamezit nežádoucí oxidaci tuků, známé jako žluknutí. Antioxidanty 

se mohou v potravinách do jisté míry vyskytovat přirozeně, a pokud není jejich množství 

dostatečné (nebo by došlo ke ztrátám během zpracování), mohou být do potravin uměle 

přidávány. Potravinám, které touto úpravou prošly, říkáme obohacené neboli fortifikované. 

Jako obohacující látky jsou nejčastěji využívány vitamíny. Primárně tedy antioxidanty chrání 

potravinu před nežádoucími reakcemi, prodlužují její trvanlivost a oddalují její znehodnocení 

způsobené vlivem okolního prostředí jako je například rozklad mikroorganismy. [8] 

 

1.4.  Rozdělení a přehled antioxidantů 

Antioxidanty lze dělit na přírodní a syntetické. Jak je uvedeno výše, syntetické antioxidanty 

mohou mít jisté účinky, které v těle vyvolávají negativní odezvu. Skutečnost je ale taková, 

že přírodní výskyt antioxidantu nezaručuje, že nebude škodlivý pro lidský organismus. Rozdíl 

spočívá zejména v tom, že u syntetických antioxidantů se běžně provádějí kontroly a testy 

na toxicitu, mutagenitu a karcinogenitu.  [9] 

V potravinářství, kosmetickém průmyslu nebo v medicíně jsou antioxidanty hojně využívány, 

ať už se jedná o přírodní nebo syntetické. V tabulce č. 1 jsou uvedeny vybrané příklady 

nejčastějších syntetických antioxidantů. Dnešní společnost však preferuje přírodní 

antioxidanty, proto vzrůstá obliba potravin bohatých na tyto látky (viz tabulka č. 2). [4,10] 
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Tabulka č. 1: Nejvíce používané antioxidanty v potravinách [10] 

Název antioxidantu Značení kódem E Výskyt 

Syntetická kyselina askorbová E300 Ovocné produkty, marmelády, 

džusy a šťávy 

Syntetický α-tokoferol E307 Mléčný tuk, majonéza 

Butylovaný hydroxyanisol (BHA) E320 Sušenky, sýrové pomazánky 

Butylovaný hydroxytoluen (BHT) E321 Oříšky, žvýkačky 

Lecitin E322 Margaríny, nízkotučné pomazánky 

Kyselina citrónová E330 Majonézy, rostlinné oleje 

 

Tabulka č. 2: Nejvíce se vyskytující přírodní antioxidanty v potravinách [3] 

Příklad antioxidantu Výskyt 

Kyselina askorbová přírodní (vitamín C) Ovoce, zelenina, kysané zelí 

Polyfenoly, flavonoidy  Zelenina, čaj, víno, káva 

Karotenoidy (např. β-karoten, lykopen) Červená zelenina a ovoce, maso, mléko 

Vitamin A Vnitřnosti, vejce, mléčné výrobky, ovoce 

Tokoferoly Luštěniny, listová zelenina, olivový olej 

Dále dělíme antioxidanty na antioxidanty endogenní a exogenní. Zatímco endogenní si tělo 

vytváří samo, exogenní je nutné přijímat ve formě potravy nebo doplňků stravy. Nutno zmínit 

i dělení na enzymatické a neenzymatické. Enzymatické jsou přítomny v organismu a zahrnují 

enzymy jako je superoxiddismutáza, kataláza a dvojice glutathionových enzymů. 

Mezi neenzymatické antioxidanty patří nejen glutathion a melatonin, ale také např. vitamíny C 

a E. [7] 
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Jedním z nejvýznamnějších antioxidantů je vitamín C nebo také kyselina L-askorbová. Tento 

sacharidový derivát patří mezi hydrofilní vitamíny. Lidský organismus ho vytvářet nedokáže, 

proto je nutné jeho dostatečné množství přijímat v potravě. Stimuluje imunitní systém a pomáhá 

zregenerovat organismus po zátěži a jeho antioxidační vlastnosti jsou přínosné jako prevence 

proti mnoha nemocím. Vitamín C má i neméně významnou roli při konverzi prolinu 

na hydroxyprolin při biosyntéze kolagenu a podporuje tak pevnost pojiva i lepší hojení ran. [3] 

Hlavní funkcí vitamínu C je vychytávání volných radikálů RONS. Tyto reakce probíhají 

především v játrech a vzniklé sloučeniny jsou vylučovány močí. Hypervitaminóza projevující 

se problémy se zažíváním se vyskytuje jen zřídka, jelikož při zvýšení hladiny vitamínu C v těle 

je jeho resorpce regulačními procesy snižována.  Na druhou stranu ve vysoké míře z potravin 

přijímaná kyselina askorbová může v těle reagovat se stopovými prvky a působit 

tak prooxidačně nebo být dokonce spouštěčem oxidačního stresu. Vitamín C je velmi citlivý 

na oxidaci (např. při kontaktu s kovy), tepelné úpravy a světlo. Potraviny je tak vhodnější nejen 

šetrně zpracovávat (dušení v páře), ale také uchovávat, to především mražením. Ovoce 

(především citrusy a bobuloviny), zelenina nebo kysané zelí jsou hlavními zdroji vitamínu C. 

Hypovitaminóza se může projevovat nedostatečnou pevností vazivových aparátů, únavou, 

anémií a častými infekcemi. Zatímco vitamín C je přírodní látka, kyselina askorbová 

je k té přírodní identická, ale průmyslově vyrobená varianta. Kyselina askorbová (E300) 

se běžně používá v potravinářském průmyslu v celé řadě aplikací. [11] 

Vedle vitamínu C jsou velmi významnými antioxidanty i polyfenolické látky. Polyfenoly 

se vyznačující protizánětlivými účinky a zpomalují stárnutí buněk. To, že mají antioxidační 

účinek, je vědecky ověřené a hojně zveřejňované. Polyfenoly navozují oxidační procesy 

v buňkách nemocných a tím způsobují jejich apoptózu. Tento proces je z fyziologického 

hlediska významnou prevencí proti vzniku nádorových a civilizačních chorob. Antioxidačními 

vlastnostmi se vyznačují především flavonoidy, jinak známé také jako bioflavonoidy, jejichž 

výhodou je možnost působení v prostředí vodném i lipofilním. Dalšími významnými 

představiteli polyfenolických látek řadíme katechiny, flavony, isoflavonoidy, anthokyanidiny 

a další. Tyto látky jsou obsaženy v celé řadě potravin a nápojů. Mezi nimi lze jmenovat čaj, 

kávu, víno, zeleninu i ovoce. [11,12] 
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1.5.  Antioxidační aktivita a její stanovení 

Antioxidanty jsou tedy látky působící jako inhibitory volných radikálů, které tak chrání 

biologické matrice před oxidací a degradací. Chrání tak nejen biologické tkáně, ale také 

potraviny před nežádoucími změnami. Takzvaná antioxidační aktivita (AA) je závislá nejen 

na druhu antioxidantu, ale také na jeho koncentraci. Antioxidační aktivitu také značně ovlivňují 

faktory jako je druh cílové makromolekuly, která je radikálem napadána, množství a typ daného 

volného radikálu. V neposlední řadě celkovou antioxidační aktivitu ovlivňují i okolní 

podmínky jako je teplota, pH nebo i stupeň poškození substrátu. Nemalou roli hrají v celém 

systému i stopové prvky, bez jejichž přítomnosti by většina antioxidantů fungovala jen omezeně 

nebo vůbec. Pro objasnění celého komplexního systému a určení faktorů, který ho přímo 

i nepřímo ovlivňují, lze antioxidační aktivitu sledovat in vivo (v organismu) nebo in vitro 

(mimo organismus). [13] 

Metody hodnocení antioxidační aktivity lze rozdělit do dvou kategorií. Posuzovat lze jednak 

antioxidační aktivitu v potravinách a dále vliv antioxidantů na lidské zdraví. U potravin 

se posuzuje, do jaké míry antioxidanty brání nežádoucím změnám v matrici a jakým způsobem 

antioxidanty působí. Dále lze predikovat, jaká látka a v jakém množství dokáže matrice 

před oxidačním znehodnocením ochránit. Jelikož v našem těle hrají antioxidanty 

nezastupitelnou roli, je nutné změřit antioxidační aktivitu a následně ji posuzovat komplexně – 

tedy vzít v úvahu koncentraci, využitelnost nebo roli kompetitivních látek (především 

u testování in vivo). Prakticky však antioxidační aktivitu měříme jako rychlost vychytávání 

volných radikálů, jejich katalytický rozklad, potlačení aktivity prooxidantu nebo synergické 

účinky s jinými antioxidanty. Je nutné také zmínit pojem antioxidační kapacita, kterou 

lze popsat jako součet všech antioxidačních aktivit jednoho antioxidantu nebo směsi mnoha 

antioxidantů. 

Antioxidační aktivita je komplexní souhrn několika faktorů. Nelze ji měřit přímo, ale jsou 

měřeny antioxidační účinky a změny v rozsahu oxidace substrátu. Součástí tohoto systému 

je substrát, oxidant a antioxidant, dále také meziprodukty a konečné produkty. Jejich interakce 

a následné přeměny nebo úbytky lze následně použít k hodnocení antioxidační aktivity. Je však 

nutné brát systém komplexně, jelikož účinky různých činitelů mohou být v různém prostředí 

rozdílné – antioxidant může chránit lipidy před oxidačním poškození, ale zároveň může urychlit 

poškozením jiné biologické molekuly. 
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Pro měření antioxidační aktivity lze využít několik analytických strategií. Mezi nejjednodušší 

patří měření reakční rychlosti a měření ve stanoveném časovém bodě. Při měření reakční 

rychlosti jsou činidla smíchána a je sledována rychlost reakce do koncového bodu. Při využití 

metody měření ve stanoveném časovém bodě jsou taktéž všechna činidla smíchána a koncový 

bod je však nyní měřen po předem stanoveném časovém intervalu. Při interpretaci výsledků 

je nutné postupovat souhrnně a posoudit řadu parametrů, aby tak bylo možné spolehlivě 

vyhodnotit antioxidační aktivitu. Dle výsledků lze poté usuzovat, zda je látka za daných 

podmínek natolik účinná, že brání oxidaci substrátu a její účinek je tedy antioxidační nebo 

zda látka působí spíše prooxidačně. Můžeme posuzovat rozpad substrátu a spotřebu kyslíku, 

tvorbu oxidačních produktů nebo tvorbu či rozpad volných radikálů. Při rozpadu substrátu 

a tvorbě oxidačních produktů se antioxidační aktivita projevuje jako zpomalení nebo úplná 

inhibice reakce, spotřebu reaktantů nebo tvorbu konečných oxidačních produktů. Podle toho 

lze látky rozdělit do tří kategorií: 

• vykazuje antioxidační aktivitu 

• vykazuje prooxidační aktivitu 

• nevykazuje žádnou aktivitu. 

V zásadě lze oxidační procesy monitorovat pomocí různých fyzikálně – chemických měření, 

která jsou založena na inhibici meziproduktů či konečných produktů v systému, ve kterém musí 

často být výrazně méně antioxidantů než substrátu a výsledek je posouzen na vhodný standard.  

U metod posouzení AA podle tvorby či rozpadu volných radikálů se předpokládá, 

že antioxidant do značné míry inhibuje oxidační reakci zastavením iniciace nebo zachycením 

volných radikálů při jejich množení v procesu autooxidace. Samotná oxidace není sledována, 

ale posuzuje se antioxidační aktivita před a po reakci a také je sledována inhibice a zachycování 

radikálů. Tento způsob využívají metody jako např. ABTS a DPPH. Pro posouzení antioxidační 

aktivity lze využít srovnávací metody, kdy se porovnává aktivita zkoumané látky proti látce 

referenční, kterými jsou např. kyseliny galová, askorbová nebo trolox. Přehled nejčastěji 

využívaných metod stanovení AA je vypsán v následující tabulce spolu se svou častěji 

využívanou zkratkou. 
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Tabulka č. 3: Nejčastěji využívané metody posouzení AA 

Seznam 

zkratek 

 Celý název/chemikálie 

ABTS 2,2′-Azinobis(3-ethylbenzthiazolin)-6-sulfonová kyselina 

CL Chemiluminescence 

DPPH 2,2-difenyl-1-picrylhydrazyl 

FRAP Míra redukce železitých kationtů 

ORAC Absorpční kapacita kyslíkových radikálů  

TEAC AA vztažena ke standardní látce troloxu (Trolox Equivalent Antioxidant 

Capacity) 

TG/DTA Termogravimetrická/diferenciální termální analýza  

TRAP Parametr záchytu radikálů 

V současnosti nejčastější způsob stanovení AA představuje generování volných radikálů 

a následné pozorování inhibice po přidání antioxidantů. Principem metody ABTS je inhibice 

produkovaného radikálového kationtu ABTS•+ antioxidanty přítomnými v analyzované matrici. 

Míru této inhibice lze změřit spektrofotometricky a výsledky lze porovnat se syntetickým 

antioxidantem, nejčastěji troloxem (metoda TEAC). Další významnou metodou je metoda 

DPPH, která je stejně jako metoda ABTS jednoduchá, rychlá a cenově přijatelná.  

Metoda DPPH využívá radikálu difenylpikrylhydrazyl (DPPH), který absorbuje při 517 nm. 

Proměření antioxidační aktivity probíhá pomocí monitorování této absorbance (resp. jejího 

poklesu) vůči druhému (srovnávacím) systému. [14,15] 

Metoda FRAP je založena na principu redukční síly antioxidantu. Antioxidant v kyselém 

prostředí redukuje ferroin (komplex Fe3+ tripyridyltriazinu) na intenzivně modře zabarvený 

komplex Fe2+. Nárůst absorbance se sleduje při 593 nm. Stanovení antioxidační aktivity 

metodou FRAP nemusí vždy poskytovat reálnou hodnotu, ovšem lze tak spolehlivě určit 

celkovou koncentraci antioxidantů. [15,16] 

Metodou TRAP se zjišťuje tzv. celkový antioxidační parametr nazývaný také jako parametr 

totálního záchytu radikálů. Pro stanovení tohoto parametru se proměřuje spotřeba kyslíku 

během řízené oxidace (lipidů) při zvýšené teplotě a doba, po kterou je vzorek schopen 

v přítomnosti antioxidantů odolávat oxidaci. K monitorování reakce slouží 
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chemiluminiscence (CL). Přítomné radikály proces chemiluminiscence podporují. Pokud 

je do systému přidán antioxidant, který volné radikály inhibuje, dojde ke zhášení. Doba, která 

je nutná k proběhnutí reakce mezi antioxidanty a radikály (tedy čas, po jehož uplynutí došlo 

k zhášení luminiscence) je přímo úměrná antioxidační schopnosti. Pokud je do systému přidána 

látka luminol, zvýší se přesnost metody, stabilita odezvy signálu v koncovém bodě a je možné 

tak celý proces lépe automatizovat. Výsledky této metody se vyjadřují jako počet molů 

(resp. mikromolů) zachycených radikálů v jednotce objemu analyzovaného vzorku. [15] 

 

1.6.  Vysokoúčinná kapalinová chromatografie  

Díky metodám kapalinové je možné separovat specifické látky ze složitých směsí. 

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC = High – Performance Liquid 

Chromatography) je významná a dostatečně přesná metoda pro analýzu antioxidantů. 

Principem separace v HPLC je interakce látek s mobilní (MF) a stacionární fází (SF), která 

je ovlivněna rozdílnou afinitou látek v separované směsi. Mobilní fáze je pohyblivá a protéká 

kolonou (v HPLC systému pomocí čerpadel za vysokých tlaků). Stacionární fáze je nepohyblivá 

a může to být pevná látka nebo kapalina pevně ukotvená na nosič. Látky s těmito fázemi, které 

jsou vzájemně nemísitelné, interagují a na základě rozdílných afinit jsou více či méně 

zadržovány. Vzniká tak fázové rozhraní, které je důležité pro distribuci látek ze systému. Látky 

s vyšší afinitou ke stacionární fázi budou kolonou migrovat pomaleji. Eluce látek probíhá 

na základě neustálého ustalování rovnováhy separované látky mezi mobilní fází (MF) 

a stacionární fází (SF). 

Praktické uspořádání HPLC může být dvojího typu: HPLC s normálními fázemi (NP-HPLC) 

nebo HPLC s reverzními fázemi (RP-HPLC). První uspořádání se vyznačuje kolonou 

naplněnou stacionární fází s polární povahou a v ní poté protéká mobilní fáze nepolárního 

charakteru (nejčastěji organická nepolární rozpouštědla). Druhým uspořádáním je HPLC 

s obrácenými (reverzními) fázemi, tedy s nepolární stacionární fází (nejčastěji s C18 nebo C8) 

a polární mobilní fází. Mobilní fáze v tomto případě může být acetonitril, methanol v kombinaci 

s pufry či vodnými kyselinami. Kapalinový je složen ze zásobníků mobilní fáze, pumpy 

s degaserem, dále je součástí dávkovač či autosampler, kolonový prostor opatřený termostatem 

a detektor. Vysokotlaká čerpadla mají v systému funkci udržení stabilního průtoku 

již odplyněné MF (výstupní tlaky se pohybují v rozmezí 1 až 40 MPa). Vzorek lze dávkovat 
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manuálně nebo (dnes nejčastěji) pomocí autosampleru. Ruční dávkování se provádí pomocí 

šesticestného ventilu s dávkovací smyčkou. [17,18] 

Samotná separace látek probíhá na chromatografické koloně, která je v dostupných délkách 

50, 100, 150 a 250 mm a s vnitřním průměrem 2,1 – 4,6 mm. Kolony mohou být částicové nebo 

monolitické (2 – 5 μm). Rozdělené látky putují do detektoru, který jejich přítomnost přemění 

na elektrickou odezvu. Výběr detektoru závisí na druhu látky, kterou chceme detekovat. Mohou 

být využity detektory univerzální, ty však mohou být méně citlivé na některé látky. Je tedy 

žádoucí vybírat detektory, které jsou přímo určené (nebo alespoň selektivní) na tu kterou 

skupinu látek. Ve spojení s HPLC se často využívají detektory spektrofotometrické (nejčastěji 

UV nebo UV/VIS), které proměřují absorbanci eluátu, také 3D (absorbance závislá na čase) 

a hmotnostní (MS) nebo tandemové hmotnostní (MS/MS) – dva nebo více MS detektorů 

za sebou. Mohou být použity i fluorescenční detektory nebo elektrochemické detektory. 

[17,18,19] 

1.7.  Spojení separačních metod a elektrochemické detekce  

Pro stanovení antioxidantů v celé řadě matric se nabízí spojení HPLC – ECD (= High –

Performance Liquid Chromatography – Electrochemical Detection), tedy spojení vysokoúčinné 

kapalinové chromatografie s elektrochemickým detektorem či průtokovými technikami. 

Tato technika je vysoce citlivá a zároveň selektivní. HPLC je velice účinnou separační metodou 

a s použitím coulometrické detekce navíc umožňuje stanovení i velmi nízkých koncentrací 

antioxidantů.  

Elektrochemická detekce je využívána zejména pro svou vysokou citlivost (dosahuje mezí 

detekce v řádech ng stanovované látky). Podmínkou užití těchto detektorů je elektrochemická 

aktivita stanovovaných látek. Elektrochemické reakce se sledují pomocí párových elektrod, 

které se liší svými potenciály. Na jedné z nich probíhá oxidace (dochází k odevzdání elektronů) 

a na druhé redukce (přijmutí elektronů). Při tomto ději zaznamenáváme proud nebo potenciál 

v čase. Signál je poté úměrný koncentraci sledované složky. Ve spojení s kapalinovou 

chromatografií se naskytuje možnost použití coulometrické nebo amperometrické detekce. 

Amperometrické detektory měří celkový proud vyvolaný průchodem již přeměněné 

(redukované nebo oxidované) látky tzv. průtokovou celou. V případě coulometrických 

detektorů se měří celkový náboj, který je nutný k přeměně (redukci či oxidaci) celkového 

množství látky při jejím průtoku měrnou celou (viz obrázek č. 1). [20,21,22] 
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Obrázek č. 1: Elektrochemická přeměna látek A a B na oxidační produkty PA a PB 

ve víceelektrodovém coulometrickém detektoru. E1 a E2 jsou vkládané potenciály (E2 je větší 

než E1). [22] 

Coulometrický detektor je oproti amperometrickému detektoru citlivější. Využívá se zde např. 

fritové elektrody, která je účinnější, stabilní a díky její pórovitosti může dojít k téměř 

100% přeměně elektroaktivní látky. Aby k přeměně mohlo dojít, musí být mobilní fáze vodivá. 

Pro spojení s kapalinovou chromatografií z této podmínky vyplývá, že musí být využito 

systému s obrácenými fázemi (stacionární fáze je méně polární než fáze mobilní), a dále musí 

být mobilní fáze dokonale odvzdušněna, protože kyslík působí jako interferent pro detekci.  

Aby mohlo dojít k 100% přeměně látky a reakce mohla proběhnout kvantitativně, je důležité, 

aby se před zahájením analýzy určil optimální elektrodový potenciál, jehož hodnota 

je ovlivněna typem elektrody. Na optimální elektrodový potenciál má vliv nejen použitý 

materiál, ale i povrch samotné elektrody. Neméně významnou roli hrají i složení mobilní fáze, 

pH nebo chemické složení stanovované látky. [23] 

V průběhu coulometrické detekce je nutné, aby látka byla v neustálém kontaktu s detektorem. 

Pro správnou detekci je zapotřebí rychlé a kvantitativní reakce, pokud možno a s absencí 

vedlejších reakcí. CoulArray je coulometrický detektor s elektrodovým polem, který může 

být složen až z 16 měrných průtočných cel zapojených v sérii, čímž je zajištěna kvantitativní 

přeměna látky. V každé měřící cele jsou tři elektrody – pracovní z pórovitého grafitu, referenční 

hydrogenpaladiová a pomocná uhlíková elektroda. Na pracovní elektrodě probíhá 

elektrochemická přeměna látky, tedy oxidace a redukce. Potenciál pracovní elektrody 

je nejdůležitější, jelikož se podle něho řídí celá reakce. Potenciály na pracovních elektrodách 

aplikované proti referentní hydrogen-palladiové elektrodě mohou být 0 – 2000 mV. Srovnávací 

(referentní) elektroda má za úkol tento potenciál kontrolovat pomocí svého konstantního 
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srovnávacího potenciálu. Uspořádání elektrod v měrné cele coulometrického detektoru 

je vyobrazeno na následujícím obrázku. [23,24] 

 

Obrázek č. 2: Schéma měrné cely elektrochemického detektoru (1 – pracovní elektroda, 2 – pomocná 

elektroda, 3 – referenční elektroda) [24] 

Na každou z cel jsou poté vkládány rozdílné konstantní potenciály. Eluovaná látka, 

která prochází celami je oxidována nebo redukována při jiném – pro ni charakteristickém 

(dominantním) – potenciálu. Elektrochemické odezvy se zapisují při různých potenciálech 

v podobě píků a pomocí vyhodnocení elektrochemických profilů jednotlivých antioxidantů 

lze odhadnout jejich antioxidační aktivitu. Výstupem měření je poměr predominantních 

a postdominantních píků s píkem dominantním a na základě této znalosti (s pomocí znalosti 

retenčních časů) je možné látky identifikovat. [20,23,25,26] 

U většiny látek dojde ke vzniku dvou inflexních bodů, jelikož se oxiduje (předává elektrony) 

ve dvou stupních, tedy dochází ke dvěma hlavním elektronovým přenosům (zpravidla okolo 

400 mV a 600 mV). Při vyhodnocování dat lze využít součtu všech píků v chromatogramu, 

který je úměrný celkové antioxidační kapacitě vzorku. Také se využívá součtu odezvy analytu 

na každém potenciálu a tím lze určit celkovou antioxidační kapacitu každé třídy antioxidantů 

(na základě pořadí příspěvků) i samotného vzorku. Celková antioxidační aktivita je poté 

zaznamenána jako průměrný celkový náboj v µC a je vypočtena z ploch píků. 

Čím nižší je oxidační potenciál, tím vyšší je antioxidační kapacita a zároveň schopnost působit 

jako antioxidant, jelikož získaná hodnota je úměrná energii potřebné k darování elektronu. 

Navíc oxidace látky v elektrodovém poli nám může indikovat labilitu nebo stabilitu 

antioxidantu. Méně stabilní reagují na předřazených elektrodách a stabilnější látky reagují 

až později. [27-31] 

Pro vysokou citlivost detekce a reprodukovatelnost měření je nutností zajistit velkou plochu 

detektoru a malý objem měřící cely, čehož lze dosáhnout s použitím porézních materiálů 
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za použití uhlíku nebo vzácných kovů jako je platina či zlato. Tyto porézní materiály dávají 

tu výhodu, že eluent, který vychází z chromatografické kolony může dále volně protékat. Celá 

analýza je tak účinnější a rychlejší. [23] 

 

1.8.  Průtoková injekční analýza 

Průtoková injekční analýza (FIA = Flow Injection Analysis) je analytická metoda, při které 

je vstřikován malý objem vzorku do proudu mobilní fáze. Stanovení touto metodou se provádí 

bez použití chromatografické kolony. Roztok tedy plynule protéká kapilárami bez použití 

chromatografické kolony (v systému, který je komerčně dodávaný) přímo do detektoru. 

Ve spojení s FIA se využívá mnoho druhů detektorů jako jsou fotometrický, fluorimetrický, 

AAS nebo elektrochemický. Výsledkem analýzy jsou za sebou jdoucí píky nebo spíše 

tzv. „špalky“. Fáze metody FIA jsou schématicky znázorněny na následujícím obrázku. 

[32,33,34] 

 

Obrázek č. 3: Princip průtokové injekční analýzy [34] 

Systém pro metodu FIA je složen ze tří základních částí – pumpy, injekčního systému 

a detektoru. Zdrojem proudu kapaliny je peristaltická pumpa o průtokové rychlosti 

asi 0,5 – 5,0 ml.min-1. Pumpa zajišťuje proud mobilní fáze spolu se vzorkem po jeho 

nadávkování. Nástřik (zpravidla 10 až 200 µl) se provádí pomocí injekčního systému, kterým 

je nízkotlaký šesticestný ventil se smyčkou. Vzorek je nadávkován do proudu nosné tekutiny, 

která může sloužit jako reagent nebo pouze jako nosič.  

Dalším systémem může být sekvenční FIA, kdy je do proudu nosné tekutiny vstřikován 

jak vzorek, tak i reagent. Ve FIA metodě je využívána tzv. kontrolovaná disperze, kdy vzorek 

může být rozmýván přímo v proudu nosného rozpouštědla a nereaguje při tom s činidly 
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nebo může naopak docházet k reakci při průtoku trubicemi. Velikost rozptylu zóny vzorku 

(tedy i tvar a plocha píku – tzv. „špalek“) závisí na odezvě. Musíme vždy zvolit takové 

podmínky (gradientový profil, vhodnou kapiláru a vhodné pufry), které budou optimální 

pro provedení analýzy pro daný typ vzorku. [29,33-35] 

Vzorek unášený mobilní fází prochází kapilárou až do detektoru. Po proměření pak výsledný 

záznam může vypadat například jako na následujícím obrázku, kde výška nebo plocha píku 

jsou úměrné koncentraci. [19,28,34] 

 

Obrázek č. 4: Záznam FIA píku 

V dnešní době jsou nejčastěji využívané pumpy peristaltické, ale existují i hybridní úpravy 

nebo se využívají mikropumpy, které zajišťují pulsní proud kapaliny. Především peristaltická 

pumpa má časté využití ve spojení FIA s AAS detekcí. Výhodou tohoto systému je vysoká 

citlivost. Většina systémů pro měření je již komerčně dodávána, stejně jako konvenční 

instrumentace pro HPLC, která je běžně využívána v laboratořích. Běžně je také využíváno 

spojení FIA s AAS, jeho výhodou je možnost detekce i nižších koncentrací. V biochemických 

a farmaceutických laboratořích se běžně využívá také spojení FIA s UV/VIS spektrometrem. 

V moderních metodách FIA se také využívá různých modifikací kapilár jako jsou kapiláry 

s vázanou celulózou. Velmi progresivní metodou je FIA-ECD. Používají se např. ion-selektivní 

membrány pro elektrony, které zajistí vyšší selektivitu. [35] 

Metoda FIA-ECD, průtoková injekční analýza ve spojení s elektrochemickým detektorem, 

nalezla uplatnění při stanovení antioxidační aktivity na základě oxidace látek. Je metodou 

využívanou v potravinářství, ale také v biochemii a při výzkumu a kontrole léčiv a doplňků 



 

28 

 

stravy. Antioxidanty jsou redukční činidla a jejich elektrochemické odezvy jsou způsobeny 

darováním elektronů. Elektrochemické odezvy jsou zapisovány jako zóny, jejichž plochy mají 

rozdílné velikosti při různých potenciálech. 

Elektrochemická detekce je vysoce citlivá, ovšem není univerzální a je nutné optimalizovat 

podmínky jako je správný výběr rozpouštědel nebo vhodný průtok. Výhodou této metody není 

jen její citlivost a selektivita, ale také rychlost analýzy a možnost snadné automatizace.  

[19,27-31] 

Metoda FIA má mnohé uplatnění napříč potravinářstvím, hojně se používá ve farmaceutickém 

průmyslu i v biochemii. FIA se používá pro stanovení konzervačních látek v potravinách, 

ke stanovení umělých sladidel a také k rychlému screeningu antioxidační aktivity 

např. v ovocných šťávách, v čaji, medu nebo olivovém oleji. [36-38]  

FIA-ECD byla použita pro měření antioxidační aktivity rostlinných doplňků stravy 

jako je spirulina, chlorella či prášek matcha. Vzorky, jejichž navážka byla 5 mg, byly 

extrahovány do methanolu, okyseleny pomocí HCl, vloženy do ultrazvukové lázně 

a odstředěny. Nakonec byl vzorek zředěn mobilní fází fosfátového pufru o koncentraci 0,05 M 

s přídavkem 10 % acetonitrilu o celkovém pH 4,8. Vzorek byl filtrován přes 0,22 µm 

stříkačkový filtr, nástřik byl 10 µl, průtok byl nastaven na 1 ml/ min a stanovení jednoho vzorku 

trvalo 1,1 min. Nebyla použita žádná kolona a vzorek putoval kapilárou do detektoru, v tomto 

případě CoulArray. Potenciály na pracovních elektrodách byly 200, 400, 600 a 800 mV 

a celková antioxidační aktivita byla zjištěna jako průměrný celkový náboj v µC a následně 

vypočítána integrací plochy píků. Nejprve se vypočetl celkový náboj součtem náboje 

na jednotlivých celách po odečtení naměřeného slepého náboje a poté se vypočetl průměrný 

celkový náboj pro každý ze vzorků. Pro kontrolu byla před měřením provedena kalibrace 

roztoků kyseliny dihydroxybenzoové (DHBA) o koncentracích 1–5 µg/ml. [28] 

K přípravě pufrů pro mobilní fázi se může použít také hydrogenfosforečnan sodný, 

dihydrogenfosforečnan sodný nebo chloristan sodný s výslednou koncentrací 40 mmol/l. Pufr 

se smíchal s acetonitrilem v poměru 70/30 (voda/organický díl) a pH se upravilo pomocí 

kyseliny fosforečné na hodnotu 3,5. [39] 
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1.9.  Plodiny analyzované v této práci 

1.9.1. Rakytník řešetlákový (Hippophae rhamnoides) 

Rakytník řešetlákový je trnitý keř s charakteristicky oranžovými plody ve tvaru bobule, zeleno-

stříbrnými listy a trnitými větévkami (viz následující obrázek). Tento dvoudomý keř je sice 

původem z Asie, ale v naší oblasti je již běžně pěstovanou plodinou. Na naše podmínky 

se skvěle adaptoval a jeho plody se využívají v kosmetickém i farmaceutickém průmyslu a také 

v léčitelství, jelikož obsahuje mnoho vitamínů a antioxidantů. Pro jeho rozsáhlý a pevný 

kořenový systém je vysazován pro zpevnění půdy a na zahradách pro okrasné účely. Plody 

se mohou sbírat již od srpna do října, ovšem na konci léta má v sobě rakytník nejvíce vitamínů 

a dalších biologicky účinných složek. Rakytník lze po sklizení konzumovat ihned, tedy syrový. 

Jelikož v sobě obsahuje vysoké množství vitamínu C, je vhodné plody zmrazit a tím nedochází 

k jeho degradaci. Rakytník lze sušit, zavařit do podoby džemů a jsou známy i rakytníkové 

likéry. Nejčastěji je však rakytník konzumován ve formě šťávy. Prozatím nedoceněnou 

alternativu pro konzumaci přestavuje rakytníkový olej. Má sytě oranžovou barvu, působí 

baktericidně a je velmi bohatý na karotenoidy, vitamíny A, C a E. Rakytník mimo jiné obsahuje 

i flavonoidy. Pro své vlastnosti jsou plody rakytníku využívány jako prevence proti mnoha 

onemocněním jako jsou vředy trávícího ústrojí a je používán pro očistu jater. Především 

rakytníkový olej se doporučuje pacientům s kožním onemocněním (lze ho použít i k vnějšímu 

užití). [40,41] 

 

Obrázek č. 5: Plody rakytníku [42] 
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Rakytník je vysoce bohatým zdrojem látek s antioxidačními účinky. Těmi nejčastějšími jsou: 

[43] 

• Kyselina galová 

• Kyselina kávová 

• Kyselina syringová 

• Kyselina p-kumarová 

• Kyselina ferulová 

• Kyselina sinapová 

• Katechin 

• Epikatechin 

• Rutin 

• Resveratrol 

 

1.9.2. Černý rybíz (Ribes nigrum) 

Na našem území je černý rybíz tradiční plodinou. Keř černého rybízu dorůstá přibližně výšky 

1,5 metru a jeho plody dozrávají dle ranosti. Jeho plody můžeme vidět na následujícím obrázku. 

 

Obrázek č. 6: Plody černého rybízu [44] 

Černý rybíz se vyznačuje charakteristickou vůní plodů, květů i listů. Jeho plody se mohou 

konzumovat syrové, lze je mrazit, sušit i zavářet. Oblíbená jsou i rybízová vína a může sloužit 

i jako přírodní potravinářské barvivo.  Nejčastěji se však zpracovává na džusy a džemy. Rybíz 

je výživově hodnotné ovoce bohaté na minerální látky, vitamíny, karoteny a flavonoidy. Bobule 

černého rybízu obsahují vitamín C, jeho množství však závisí na klimatických podmínkách. 

Tyto látky působí jako antioxidanty a mají antibakteriální účinky. Plody rybízu podporují 

látkovou výměnu v těle, mají močopudný efekt a působí jako prevence proti nachlazení. Rybíz 

se doporučuje konzumovat pacientům s revmatem a látky v něm obsažené mají také pozitivní 

vliv na pružnost cév, čímž působí preventivně proti cévním a srdečním chorobám. [45,46] 
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V černém rybízu se vyskytují flavonoidy a kyseliny [47,48] jako jsou: 

• Kaempferol  

• Kvercetin 

• Katechin  

• Rutin 

• Myricetin 

• Kyselina galová 

• Kyselina chlorogenová 

• Kyselina ferulová 

• Kyselina kávová 

 

1.9.3. Šípek (Rosa canina) 

Šípek je plod, který roste na keřovité, planě rostoucí rostlině. Růže šípková je na našem území 

již tradičním keřem v zahradách, parcích, okrajích cest i na loukách. Větve jsou ostnaté a keř 

kvete drobnými bílými květy se žlutým středem, které poměrně krátce po vykvetení opadávají. 

Tento volně rostoucí druh růže na podzim vyvine jedlé plody šípku (viz následující obrázek), 

které se sbírají a nejčastěji suší, máčejí pro získání macerátů a extraktů, sirupů a čajů 

nebo se využívají čerstvé. Šípek je tradičně známý pro vysoký obsah vitamínu C. Dále obsahuje 

také vitamíny řady B, vitamín E a karotenoidy. Běžně se šípek využívá pro prevenci nachlazení 

a posílení imunity, také při infekčním onemocnění ledvin nebo močových cest. [49,50] 

 

Obrázek č. 7: Šípek (plod) vlevo a růže šípková (květ a plod) vpravo. [51] 
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V šípku je obsažena celá řada antioxidantů. [52,53] Řadí se mezi ně:  

• Kyselina galová 

• Kyselina syringová 

• Kyselina p-kumarová 

• Kyselina ferulová 

• Rutin 

• Kvercetin 

• Kaempferol  

• Katechin   
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2 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

2.1.  Přístroje 

Kapalinový chromatograf s detektorem CoulArray® (ESA, Chelmsford, MA, USA) 

Degasér DG3014 (Ecom, Praha, ČR) 

Kolona Phenomenex Gemini 3u C18 (150 x 3,00 mm 3 µm) (Phenomenex, Torrance, USA) 

Předkolona C 18, 4 x 3 mm (Phenomenex, Torrance, USA) 

Spektrofotometr Genesys 50 (Thermo Fisher Scientific, USA) 

Analytické váhy KERN ABT 220-4 M (Kern & Sohn, Balingen, Německo) 

pH-metr SCHOTT (SCHOTT AG, Mainz, Německo) 

Filtrační aparatura mobilní fáze (Supelco, Bellefonte, PA, USA) 

Ultrazvuková lázeň SONOREX TK 52 (Bandelin Electronic, Berlín, Německo). 

Sada automatických pipet (Biohit, Helsinki, Finsko) 

Běžné laboratorní sklo a nádobí 

2.2.  Chemikálie  

2.2.1. Standardní látky pro HPLC 

kyselina galová (≥ 98%) (Fluka, Buchs, Švýcarsko) 

kyselina protokatechuová (≥ 97%) (Fluka, Buchs, Švýcarsko) 

kyselina sinapová (≥ 97%) (Fluka, Buchs, Švýcarsko) 

kyselina kávová (≥ 99%) (Sigma-Aldrich, Steinheim, Německo) 

kyselina p-kumarová (≥ 98%) (Sigma-Aldrich, Steinheim, Německo) 

kyselina chlorogenová (≥ 95%) (Sigma-Aldrich, Steinheim, Německo) 

kyselina ferulová (≥ 99%) (Sigma-Aldrich, Steinheim, Německo) 

kyselina syringová (≥ 95%) (Sigma-Aldrich, Steinheim, Německo) 

kyselina sinapová (≥ 98%) (Sigma-Aldrich, Steinheim, Německo) 

katechin (≥ 98%) (Sigma-Aldrich, Steinheim, Německo) 

epikatechin (≥ 90%) (Sigma-Aldrich, Steinheim, Německo) 
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kvercetin (≥ 99%) (Sigma-Aldrich, Steinheim, Německo) 

vanilin (≥ 98%) (Fluka, Buchs, Švýcarsko) 

rutin (≥ 95%) (Sigma-Aldrich, Steinheim, Německo) 

resveratrol (≥ 99%) (Sigma-Aldrich, Steinheim, Německo)  

myricetin (≥ 97%) (TCI, Tokyo Chemical Industry) 

2.2.2. Chemikálie pro HPLC a FIA 

demineralizovaná voda (Milli-Q, Univerzita Pardubice, ČR) 

octan sodný ≥ 99% (Sigma-Aldrich, Steinheim, Německo) 

kyselina mravenčí ≥ 99,8% (Sigma-Aldrich, Steinheim, Německo) 

acetonitril pro HPLC, 99% (Sigma-Aldrich, Steinheim, Německo) 

methanol, 99,9% (Sigma-Aldrich, Steinheim, Německo) 

trolox, 97% (Fluka, Buchs, Švýcarsko) 

2.2.3. Chemikálie pro stanovení antioxidační aktivity 

hydroxid sodný (J.T. Baker, New Jersey, USA) 

kvercetin hydrát ≥ 95% (Sigma Aldrich, Steinheim, Německo) 

kyselina galová (≥ 98%) (Fluka, Buchs, Švýcarsko) 

kyselina chlorovodíková 35% (Lach-ner, s.r.o., Neratovice, ČR) 

kyselina octová 99% (Lach-ner, s.r.o., Neratovice, ČR) 

TPTZ (Sigma Aldrich, Steinheim, Německo) 

trolox 97% (Fluka, Buchs, Švýcarsko) 

dihydrogenfosforečnan draselný (J.T. Baker, New Jersey, USA) 

mravenčan amonný (Sigma Aldrich, Steinheim, Německo) 

chlorid železitý (Sigma Aldrich, Steinheim, Německo) 

kyselina chlorovodíková 36% (Penta, Chrudim, ČR) 

Všechny chemické látky byly minimálně p.a. čistoty.   
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2.3.  Analyzované vzorky a jejich příprava pro analýzu 

V této diplomové práci byly analyzovány plody rakytníku, rybízu a šípku.  

• Rakytník plod (Jaroměř, doba sběru: září) 

• Šípek plod (Jaroměř, doba sběru: říjen) 

• Černý rybíz plod (Českomoravská vrchovina, doba sběru: červenec) 

Extrakt 

Extraktem budou v této práci nazývány roztoky, které byly připraveny z příslušného plodu 

extrakcí do 50% methanolu v ultrazvukové lázni po dobu 15 minut. Mražené plody byly 

rozmraženy a nadrceny. Následně bylo naváženo 1 g plodu do 20 ml 50% methanolu a směs 

byla umístěna na 15 minut do ultrazvukové lázně. Získaný extrakt byl přefiltrován přes 

stříkačkový filtr PTFE (0,45 µm). Následně byl extrakt použit pro analýzu HPLC-CoulArray 

a pro analýzu FIA-CoulArray a FRAP byl zředěn 10x. 

Výluhy 

Výluhem budou v této práci nazývány roztoky, které byly připraveny extrakcí do horké vody 

po dobu 45 minut. Mražené plody byly rozmraženy a nadrceny. Následně bylo naváženo 

1 g plodu do 20 ml horké vody a plody se nechaly louhovat 45 minut. Získaný výluh 

byl přefiltrován přes stříkačkový filtr PTFE (0,45 µm). Následně byl extrakt použit pro analýzu 

HPLC-CoulArray a pro analýzu FIA-CoulArray a FRAP byl zředěn 10x. 

Pro zjednodušení popisu budou v celé diplomové práci využívány již pouze názvy výluh 

a extrakt.  

2.4.  Pracovní postupy a podmínky  

2.4.1. Chromatografická analýza 

Kolona: Gemini C18 (150 x 3,00 mm 3 µm) vybavená předkolonou stejného typu 

Mobilní fáze A: 10 mM octan amonný s kyselinou mravenčí (pH 3) 

Mobilní fáze B: acetonitril 

Průtok mobilní fáze: 0,4 ml/min  

Gradientová eluce: 0-30 min.: 1% B, 30-40 min.: 1-8% B, 40-50 min.: 8-20% B, 50- 55 min.: 

20-35% B, 55-63 min.: 35-70% 

Teplota kolony: 40 °C 
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Dávkovaný objem: 10 µl 

Detekce při potenciálech: 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 mV 

Příprava mobilní fáze  

Mobilní fází A byl 10 mM octan amonný o pH 3. Octan amonný (0,3856 g) byl navážen 

a převeden do 500 ml odměrné baňky, která byla následně doplněna po rysku redestilovanou 

vodou. Poté bylo pH tohoto roztoku okyseleno na pH 3 kyselinou mravenčí (1 ml). 

Takto připravená mobilní fáze byla přefiltrována přes membránový filtr PTFE (0,45 µm). 

Jako mobilní fáze B byl použit acetonitril. 

Příprava zásobních roztoků standardních látek 

Byly připraveny zásobní roztoky jednotlivých standardních látek o koncentraci 100 mg/l 

navážením 10 mg do 100 ml odměrných baněk. Standardy fenolických kyselin a flavonoidů, 

jejichž vzorce jsou uvedeny v příloze I, byly rozpuštěny v 50% methanolu. Dále byl připraven 

roztok směsného standardu o koncentraci kyselin 2 mg/l a flavonoidů 5 mg/l. Tento roztok 

sloužil pro identifikaci jednotlivých fenolických látek ve vzorcích.  

2.4.2. Průtoková injekční analýza (FIA) 

Mobilní fáze A1: 50 mM octan amonný s kyselinou mravenčí (pH 3) 

Mobilní fáze A2: 10 mM mravenčan amonný 

Mobilní fáze A3: 50 mM mravenčan amonný s kyselinou mravenčí (pH 3) 

Mobilní fáze B: acetonitril 

Průtok mobilní fáze: 0,5 ml/min 

Teplota kolony: 40 °C 

Dávkovaný objem: 10 µl 

Detekce při potenciálech: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 mV 

Příprava mobilní fáze  

Pro průtokovou injekční analýzu byly použity 3 různé mobilní fáze. Mobilní fází A1 byl 50 mM 

octan amonný o pH 3. Octan amonný byl navážen a převeden do 500 ml odměrné baňky, která 

byla následně doplněna po rysku redestilovanou vodou. Poté bylo pH tohoto roztoku okyseleno 

na pH 3 kyselinou mravenčí. Takto připravená mobilní fáze byla přefiltrována 
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přes membránový filtr PTFE (0,45 µm). Jako druhá mobilní fáze A byl použit mravenčan 

amonný a třetím pufrem byl okyselený 50 mM mravenčan amonný. 

Jako složka B byl použit acetonitril (10% nebo 30%). 

Provedení průtokové injekční analýzy 

V roztoku pufru 10 mM octanu amonného byly proměřeny standardy kyseliny galové, 

kvercetinu a troloxu o koncentraci 10 mg/l. Následně byly standardy v tomto pufru proměřeny 

v kombinaci s acetonitrilem (nejprve 10 %, poté 30 %). 10 mM octan amonný byl následně 

okyselen kyselinou mravenčí na pH 3 a byly proměřeny standardy s 10% a 30% acetonitrilem 

a také bez acetonitrilu. Další analýzy byly provedeny v 50 mM octanu amonném se všemi 

úpravami jako u octanu o 10 mM koncentraci.  

Stejný postup byl opakován u mravenčanu amonného a dihydrogenfosforečnanu draselného. 

Plochy byly vyhodnocovány při dominantních potenciálech pro jednotlivé standardy 

a na základě velikosti odezvy byly zvoleny optimální pufry pro analýzu vzorků. Po 

vyhodnocení optimálních pufrů byly proměřeny vzorky ve formě výluhů a extraktů. Byly 

vyhodnoceny dominantní potenciály u reálných vzorků a hodnoty ploch píků v µC. 

2.4.3. Stanovení antioxidační aktivity spektrofotometricky (metoda FRAP) 

Reakční směs v poměru 1:1:10 TPTZ, FeCl3 a octanový pufr  

Množství reakční směsi: 3 ml 

Množství dávkovaného vzorku: 100 µl  

Standardní látka pro kalibrační řadu: trolox 

Detekce při vlnové délce 593 nm 

Doba reakce: 30 min  

Příprava reakční směsi 

Reakční směs byla připravena smícháním vodných roztoků TPTZ (c = 10 mmol/l) rozpuštěného 

v HCl (c = 40 mmol/l), FeCl3 (c = 20 mmol/l) a octanového pufru (c = 0,3 mol/l) v poměru 

1:1:10 (TPTZ : FeCl3 : pufr). Octanový pufr byl připraven z 0,3 M NaOH a 0,2 M kyseliny 

octové, konkrétně 15 ml kyseliny a 6,3 ml NaOH na 100 ml pufru.  
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Stanovení antioxidační aktivity metodou FRAP 

Vzorky byly ke stanovení celkové antioxidační aktivity připraveny stejnými postupy jako 

pro chromatografickou analýzu i analýzu FIA (navážen 1 g do 20 ml rozpouštědla 

a 10x zředěny). 

Vlastní postup metody FRAP byl proveden smícháním 3 ml reakční směsi se 100 µl vzorku 

a tato směs byla důkladně promíchána. Původní hnědočervený roztok se během reakce 

zbarvoval do modra. Nárůst absorbance byl proměřen při vlnové délce 593 nm po 30 minutách 

od smíchání reakční směsi se vzorkem. Nárůst absorbance byl za pomoci kalibrační křivky 

přepočten na ekvivalentní množství troloxu. Kalibrační řada troloxu byla v rozsahu 1 – 50 mg/l. 
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3 VÝSLEDKY A DISKUZE 

3.1.  Příprava vzorků 

Pro účely této diplomové práce byla na základě znalostí z předchozích diplomových prací 

a odborné literatury [25,26] jako vhodná extrakční technika pro dané vzorky vybrána extrakce 

do 50% methanolu v ultrazvukové lázni po dobu 15 min. Výluh byl proveden zalitím vroucí 

vodou a ponechán po dobu 45 min do úplného zchladnutí výluhu. Byl zahrnut výběr optimální 

navážky vzorku a množství rozpouštědla. Vzorek plodu byl nadrcen a extrahován do 50% 

methanolu a jeho navážka byla vždy přesně 1 g. Nejprve byl extrahován do 10 ml a 100 ml 

50% methanolu. Extrakt vytvořený z 1 g plodu rakytníku a rybízu do 10 ml 50% methanolu 

by bylo nutné kvůli vysoké koncentraci ředit a naopak 100 ml extrakt šípku a rakytníku odezvy 

téměř neposkytoval. Následně byl proměřen extrakt z 20 ml, 30 ml a 50 ml 50% methanolu. 

Z těchto všech možností nejlépe vycházel 20ml extrakt, který pro analýzu chromatografické 

separace nebylo nutné ředit a poskytoval optimální odezvy. Stejný postup byl proveden 

u výluhů. Extrakt a výluh ze vzorku šípku vytvořený z 1 g plodu do 10, 20, 30 a 50 ml 

50% methanolu a vody by bylo nutné kvůli vysoké koncentraci ředit. 100 ml extrakt poskytoval 

optimální odezvy pro vzorek šípku. 

3.2.  Chromatografická analýza 

Optimalizace spočívala ve volbě vhodné koncentrace standardních látek ve směsi a optimálního 

gradientu tak, aby došlo k dostatečnému rozdělení analyzovaných látek v přijatelném čase 

a optimální citlivosti detektoru. Pro nalezení optimálních podmínek separace látek byla použita 

směs standardních látek (o koncentraci – kyseliny 2 mg a flavonoidy 5 mg) i samotné extrakty 

a výluhy plodů.  

Identifikace fenolických látek ve vzorcích byla provedena pomocí chromatografické analýzy 

ve spojení s elektrochemickou detekcí. Byla proměřena směs fenolických látek, jež sloužila 

jako standard pro porovnání se vzorky na základě retenčních časů a profilů píků jednotlivých 

standardů.  

Nejprve byly jednotlivé standardy proměřeny zvlášť pro zjištění retenčního času a odezvy  

na jednotlivých potenciálech. Na základě informací o predominantních, dominantních  

a postdominantních potenciálech byly vytvořeny hydrodynamické voltamogramy. Porovnáním 

chromatografické separace standardní směsi a reálných vzorků se znalostí retenčních časů  
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a hydrodynamických voltamogramů bylo možné určit konkrétní fenolické látky ve vzorcích 

rakytníku, šípku a černého rybízu.  

Další možností využití této chromatografické analýzy bylo pomocí součtu všech ploch píků  

na jednotlivých potenciálech vyhodnotit celkové množství látek, které podléhají oxidaci, proto 

je lze považovat za látky s antioxidačním účinkem. Jedná se o odhad antioxidační aktivity 

daného roztoku, přesněji vyjádřeno jde o látky elektrochemicky aktivní. 

3.2.1. Optimalizace chromatografických podmínek  

Chromatografická separace probíhala na reverzních fázích, konkrétně na koloně Phenomenex 

Gemini 3u C18 (150 x 3,00 mm 3 µm) s předkolonou stejného typu. Kolona byla vyhřívána 

na 40 °C. Vodivost mobilní fáze, která je nutná pro elektrochemickou detekci, byla zajištěna 

octanovým pufrem. Mobilní fází A byl 10 mM octan amonný, který byl okyselen kyselinou 

mravenčí na pH 3. Mobilní fázi B tvořil acetonitril. Průtok mobilní fáze byl nastaven 

na 0,4 ml/min. 

Při hledání optimálních podmínek bylo vyzkoušeno několik gradientových programů. Nejprve 

byl zkoušen gradient: B, 0-30 min.: 1% B, 30-40 min.: 1-15% B, 40-60 min.: 15-25% B, 

60- 68 min.: 25-70% B. 

Při tomto gradientu se však nepodařilo rozdělit kyselinu ferulovou a kyselinu sinapovou. 

Poté byl vyzkoušen gradient: 0-30 min.: 1% B, 30-40 min.: 1-10% B, 40-50 min.: 10- 20% B, 

50-55 min.: 20-40% B, 55-63 min.: 40-70% B. 

Kyselinu ferulovou a sinapovou se následně povedlo rozdělit.  

Nejlepší rozdělení standardů bylo nakonec dosaženo při použití následujícího gradientu: 

0-30 min.: 1% B, 30-40 min.: 1-8% B, 40-50 min.: 8-20% B, 50- 55 min.: 20-35% B, 

55- 63 min.: 35-70%. Následující obrázek je ukázkový chromatogram při optimálním 

gradientu. 
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Obrázek č. 8: Chromatogram směsi standardních látek (kyseliny 2 mg/l, flavonoidy 5 mg/l) 

Podmínky analýzy: kolona Gemini C18 (150 x 3,00 mm 3 µm), MF A: 10 mM octan amonný okyselený 

kyselinou mravenčí (pH 3), MF B: acetonitril, průtok 0,4 ml/min, gradientová eluce 0-30 min.: 1% B, 

30-40 min.: 1-8% B, 40-50 min.: 8-20% B, 50- 55 min.: 20-35% B, 55-63 min.: 35-70%, detekce 200 – 

900 mV (s krokem 100mV). 

Legenda: 1. kyselina galová, 2. kyselina protokatechuová, 3. kyselina chlorogenová, 4. kyselina kávová, 

5. katechin, 6. kyselina syringová, 7. vanilin, 8. epikatechin, 9. kyselina p-kumarová, 10. kyselina 

ferulová, 11. kyselina sinapová, 12. rutin, 13. myricetin, 14. resveratrol, 15. kvercetin, 16. kaempferol 

 

Po separaci směsi jednotlivých standardů byly vyhodnoceny odezvy na jednotlivých 

potenciálech potřebné k identifikaci látek (viz příloha II). Na základě znalosti ploch píků 

na jednotlivých potenciálech byly sestaveny tzv. hydrodynamické voltamogramy (viz příloha 

III). Z chromatogramu byly odečteny retenční časy a dominantních potenciály, které jsou 

uvedeny v tabulce č. 4.  
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Tabulka č. 4: Retenční časy a dominantní potenciály standardů 

Standardní látka Retenční čas (min) Dominantní potenciál (mV) 

1. Kyselina galová 3,43 300 

2. Kyselina protokatechuová 6,08 800 

3. Kyselina chlorogenová 13,21 900 

4. Kyselina kávová 15,56 900 

5. Katechin 18,22 700 

6. Kyselina syringová 21,5 900 

7. Vanilin 25,58 900 

8. Epikatechin  30,73 900 

9. Kyselina p-kumarová 32,6 800 

10. Kyselina ferulová 38,31 900 

11. Kyselina sinapová 39,97 500 

12. Rutin  43,06 400 

13. Myricetin  46,14 300 

14. Resveratrol  47,11 900 

15. Kvercetin 49,21 300 

16. Kaempferol 52,25 900 

 

3.2.2. Výsledky chromatografické analýzy vzorků 

Na obrázcích č. 9 a 10 jsou vyobrazeny reprezentativní chromatogramy výluhu a extraktu 

rakytníku s vyznačenými fenolickými látkami, které se podařilo identifikovat. Ve vzorku 

rakytníku byly identifikovány následující látky – kyseliny galová, protokatechuová, ferulová  

a sinapová, z flavonoidů pak rutin, kvercetin a kaempferol. Z analýzy provedené Röschem  

a kol. [41] džusu z plodů rakytníku vyplývá, že rakytník obsahuje katechin a kvercetin. 

Kvercetin byl ve vzorku prokázán a katechin nikoli. Sytařová a kol. [43] uvádí, že v plodech 

rakytníku byl prokázán výskyt katechinu a resveratrolu. Tyto látky však nebyly ve vzorku 

analyzovaném v této práci prokázány. Jejich množství bylo nízké nebo se v plodech vůbec 
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nenacházely. Jelikož se jedná o plody rakytníku sbírané v jiné lokalitě, může se složení 

fenolických látek lišit. Epikatechin, kyselina kávová, syringová a p–kumarová nebyly ve 

vzorku taktéž prokázány. Na první pohled nejvyšší odezvu z identifikovaných fenolických látek 

měla kyselina ferulová. Všechny fenolické látky nalezené v extraktu (v 50% methanolu) byly 

prokázány i ve vodném výluhu.  

 

Obrázek č. 9: Ukázkový chromatogram výluhu rakytníku 

Podmínky analýzy: kolona Gemini C18 (150 x 3,00 mm 3 µm), MF A: 10 mM octan amonný okyselený 

kyselinou mravenčí (pH 3), MF B: acetonitril, průtok 0,4 ml/min, gradientová eluce 0-30 min.: 1% B, 

30-40 min.: 1-8% B, 40-50 min.: 8-20% B, 50- 55 min.: 20-35% B, 55-63 min.: 35-70%, detekce 200 – 

900 mV (s krokem 100mV). 

Legenda: 1. kyselina galová, 2. kyselina protokatechuová, 10. kyselina ferulová, 11. kyselina sinapová, 

12. rutin, 15. kvercetin, 16. kaempferol 
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Obrázek č. 10: Ukázkový chromatogram extraktu rakytníku 

Podmínky analýzy: kolona Gemini C18 (150 x 3,00 mm 3 µm), MF A: 10 mM octan amonný okyselený 

kyselinou mravenčí (pH 3), MF B: acetonitril, průtok 0,4 ml/min, gradientová eluce 0-30 min.: 1% B, 

30-40 min.: 1-8% B, 40-50 min.: 8-20% B, 50- 55 min.: 20-35% B, 55-63 min.: 35-70%, detekce 200 – 

900 mV (s krokem 100mV). 

Legenda: 1. kyselina galová, 2. kyselina protokatechuová, 10. kyselina ferulová, 11. kyselina sinapová, 

12. rutin, 15. kvercetin, 16. kaempferol 

 

Na obrázcích č. 11 a 12 jsou vyobrazeny reprezentativní chromatogramy výluhu a extraktu 

rybízu s vyznačenými fenolickými látkami, které se podařilo identifikovat. Ve vzorku byly 

identifikovány následující látky – kyseliny galová, protokatechuová, chlorogenová, katechin, 

vanilin, epikatechin, rutin, resveratrol, myricetin, kvercetin, kaempferol. D´Urso a kol. [47] 

popisují ve své studii obsah katechinu, kyseliny chlorogenové, rutinu, kvercetinu, myricetinu 

a kaempferolu také v listech černého rybízu. Tyto fenolické látky byly prokázány v plodech 

černého rybízu. Hui a kol. [48] ve své studii uvádějí také obsah kyselin galové, ferulové 

a kávové, kyseliny protokatechuové a epikatechinu. Kyseliny ferulová a kávová nebyly 

ve vzorku analyzovaném v této práci prokázány. Byly ve velmi nízké koncentraci 

nebo se vlivem odlišné odrůdy (popř. jiného místa sběru) lišily od složení analyzovaného 

rybízu v jiných studiích. Nejvyšší odezvu z identifikovaných fenolických látek měly 

epikatechin a kyselina protokatechuová.  
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Obrázek č. 11: Ukázkový chromatogram výluhu rybízu 

Podmínky analýzy: kolona Gemini C18 (150 x 3,00 mm 3 µm), MF A: 10 mM octan amonný okyselený 

kyselinou mravenčí (pH 3), MF B: acetonitril, průtok 0,4 ml/min, gradientová eluce 0-30 min.: 1% B, 

30-40 min.: 1-8% B, 40-50 min.: 8-20% B, 50- 55 min.: 20-35% B, 55-63 min.: 35-70%, detekce 200 – 

900 mV (s krokem 100mV). 

Legenda: 2. kyselina protokatechuová, 3. kyselina chlorogenová, 5. katechin, 7. vanilin, 8. epikatechin, 

12. rutin, 14. resveratrol 
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Obrázek č. 12: Ukázkový chromatogram extraktu rybízu 

Podmínky analýzy: kolona Gemini C18 (150 x 3,00 mm 3 µm), MF A: 10 mM octan amonný okyselený 

kyselinou mravenčí (pH 3), MF B: acetonitril, průtok 0,4 ml/min, gradientová eluce 0-30 min.: 1% B, 

30-40 min.: 1-8% B, 40-50 min.: 8-20% B, 50- 55 min.: 20-35% B, 55-63 min.: 35-70%, detekce 200 – 

900 mV (s krokem 100mV). 

Legenda: 1. kyselina galová, 2. kyselina protokatechuová, 12. rutin, 13. myricetin, 15. kvercetin, 

16. kaempferol 

 

Na obrázcích č. 13 a 14 jsou vyobrazeny reprezentativní chromatogramy výluhu a extraktu 

šípku s vyznačenými fenolickými látkami, které se podařilo identifikovat. Při přípravě vzorku 

šípku bylo nutné výluh a extrakt nejvíce ředit, jelikož měl nejvyšší odezvy a dalo se tedy 

usuzovat na nejvyšší obsah antioxidačních látek. V šípku byly identifikovány tyto fenolické 

látky: kyseliny galová, protokatechuová, kávová a ferulová, epikatechin, rutin, myricetin, 

kvercetin a kaempferol. Dle výzkumu, který provedl Goztepe a kol. [52], byly v šípku nalezeny 

tyto fenolické látky: katechin, kyselina ferulová, kaempferol, p-kumarová kyselina, kyselina 

protokatechuová, kvercetin, kyselina galová, rutin a kyselina syringová. Taktéž Özdemir a kol. 

[53] uvádí, že ve vzorku šípku byla prokázána kyselina galová, kvercetin a katechin. Kyselina 

syringová, p–kumarová a katechin nebyly ve vzorku šípku identifikovány. Jejich koncentrace 

byly velmi nízké nebo se vlivem sběru v odlišném období (popř. jiného místa sběru) lišily 

od složení analyzovaného šípku v jiných studiích. Velkou odezvu měl rutin, 

kvercetin, kaempferol a kyselina ferulová. 
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Obrázek č. 13: Ukázkový chromatogram výluhu šípku 

Podmínky analýzy: kolona Gemini C18 (150 x 3,00 mm 3 µm), MF A: 10 mM octan amonný okyselený 

kyselinou mravenčí (pH 3), MF B: acetonitril, průtok 0,4 ml/min, gradientová eluce 0-30 min.: 1% B, 

30-40 min.: 1-8% B, 40-50 min.: 8-20% B, 50- 55 min.: 20-35% B, 55-63 min.: 35-70%, detekce 200 – 

900 mV (s krokem 100mV). 

Legenda: 1. kyselina galová, 8. epikatechin, 10. kyselina ferulová, 12. rutin, 15. kvercetin, 

16. kaempferol 

 

Obrázek č. 14: Ukázkový chromatogram extraktu šípku 

Podmínky analýzy: kolona Gemini C18 (150 x 3,00 mm 3 µm), MF A: 10 mM octan amonný okyselený 

kyselinou mravenčí (pH 3), MF B: acetonitril, průtok 0,4 ml/min, gradientová eluce 0-30 min.: 1% B, 

30-40 min.: 1-8% B, 40-50 min.: 8-20% B, 50- 55 min.: 20-35% B, 55-63 min.: 35-70%, detekce 200 – 

900 mV (s krokem 100mV). 

Legenda: 2. kyselina protokatechuová, 4. kyselina kávová, 12. rutin, 13. myricetin, 15. kvercetin, 

16. kaempferol 
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3.2.3. Celkový obsah elektrochemicky aktivních látek  

Obsah elektrochemicky aktivních látek ve vzorcích lze porovnat součtem ploch všech píků 

na jednotlivých potenciálech pro každý ze vzorků. Jelikož se nedají identifikovat všechny píky, 

využívá se jedné z možností elektrochemického detektoru, a to, že lze sečíst plochy všech píků 

na jednotlivých potenciálech. Tyto hodnoty mají vypovídající informaci o antioxidační aktivitě 

vzorku. Posouzením velikostí ploch píků při jednotlivých potenciálech lze posoudit, který 

vzorek má nejvyšší obsah elektrochemicky aktivních látek. Lze také určit, zda je vhodnější 

vzorek extrahovat do organického rozpouštědla nebo zda více fenolických látek přechází 

do vodného výluhu.  

Na následujících dvou obrázcích je vyobrazena závislost součtu ploch píků v závislosti 

na napětí, které bylo nastaveno od 200 mV do 900 mV. Na základě těchto výsledků 

lze usuzovat, který vzorek má nejvyšší celkový obsah elektrochemicky aktivních látek. Plochy 

píků se zvyšují ve všech případech se vzrůstajícím potenciálem. V záznamu lze pozorovat 

vznik dvou dvou inflexních bodů, jelikož se látky oxidují (předávají elektrony) ve dvou 

stupních, tedy dochází ke dvěma hlavním elektronovým přenosům – zde 500 mV a 700 mV 

(zpravidla to bývá okolo 400 mV a 600 mV). Dle znalostí dat z tabulky v příloze II lze tvrdit, 

že obecně se kyseliny oxidují dříve než flavonoidy, ovšem dominantní píky v nižších hodnotách 

potenciálu mají i kvercetin a myricetin. Naopak kyseliny jako je p–kumarová, syringová 

či chlorogenová mají dominantní píky při vyšších potenciálech. Určení dominantních píků 

ovšem také závisí na množství, resp. koncentraci měřeného antioxidantu. Čím vyšší 

je koncentrace, tím vyšší je hodnota potenciálu, který je nutno dodat na jeho oxidaci. 

 

Obrázek č. 15: Součet ploch píků při jednotlivých potenciálech pro výluhy vzorků 
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Z grafu pro jednotlivé výluhy lze usuzovat, že šípek má nejvyšší obsah elektrochemicky 

aktivních látek a rybíz s rakytníkem vykazují od 600 mV mnohonásobně nižší antioxidační 

aktivitu. Výluh z rybízu má hodnoty nejnižší. 

 

Obrázek č. 16: Součet ploch píků při jednotlivých potenciálech pro extrakty vzorků 

Z grafu lze usuzovat, že šípek má opět nejvyšší obsah elektrochemicky aktivních látek 

a od 600 mV vykazují rybíz s rakytníkem opět mnohonásobně nižší antioxidační aktivitu. 

Extrakt z rybízu má hodnoty nejnižší, ovšem v oblasti od 800 mV se hodnoty zvyšují a jsou 

následně vyšší než u rakytníku. Flavonoidy, které jsou v rybízu poměrně hojně obsaženy (a lépe 

se extrahují do 50% methanolu), mohou s vyšším napětím zvyšovat odezvu, jelikož jsou jejich 

dominantní potenciály často vyšší – v extraktu jsou proto na vyšších potenciálech vyšší odezvy 

právě u rybízu. 

 

3.3.  Průtoková injekční analýza  

3.3.1 Optimalizace metody FIA-ECD  

Optimalizace FIA spočívá v určení vhodného složení pufru a průtoku mobilní fáze tak, aby bylo 

dosaženo optimální odezvy. Pro nalezení optimálních podmínek analýzy látek byly použity 

pufry, které byly vybrány na základě znalosti odborné literatury. [26] Metoda FIA byla 

optimalizována pro 3 standardní látky – kyselinu galovou, kvercetin a trolox. Byla zvolena 

koncentrace 10 mg/l. Byly vybrány tyto pufry: 10 mM octan amonný, mravenčan amonný 

a dihydrogenfosforečnan draselný bez úpravy pH a v něm byly proměřeny standardy kyseliny 

galové, kvercetinu a troloxu. Byly nastaveny potenciály od 100 mV do 800 mV a průtok nejprve 
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1 ml/min a následně pro nižší spotřebu mobilní fáze 0,5 ml/min. Kolona byla vyhřívána 

na 40 °C.  

Následně byl pufr bez úpravy pH proměřen s acetonitrilem (nejprve 10 %, poté 30 %). Dále 

byl tento 10 mM pufr okyselen a opět proměřeny standardy, nejprve bez acetonitrilu a poté vše 

postupně s 10 % a 30 % acetonitrilu. Dále byl tento pufr použit v 50 mM koncentraci a byly 

u něho taktéž proměřeny standardy se všemi úpravami jako u octanu o 10 mM koncentraci. 

Stejný postup byl opakován u mravenčanu amonného a dihydrogenfosforečnanu draselného 

(byl již vynechán přídavek 30 % acetonitrilu). Plochy byly vyhodnocovány na dominantních 

potenciálech pro jednotlivé standardy a na základě velikosti odezvy byly zvolené optimální 

pufry pro analýzu. Pro posouzení odezvy byly jednotlivé plochy porovnávány vždy 

na dominantních potenciálech jednotlivých standardů za koncentrace 10 mg/l – pro kyselinu 

galovou 500 mV, pro trolox 400 mV a pro kvercetin 300 mV. Reprezentativní záznamy jsou 

uvedeny na následující obrázcích. 

 

Obrázek č. 17: Reprezentativní záznam analýzy kvercetinu (10 mg/l) 

Podmínky analýzy: MF: 10 mM octan amonný (pH 6,8), průtok 0,5 ml/min, detekce 100 – 800 mV (krok 

po 100 mV). 
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Obrázek č. 18: Reprezentativní záznam analýzy kyseliny galové (10 mg/l) 

Podmínky analýzy: MF: 10 mM octan amonný (pH 6,8), průtok 0,5 ml/min, detekce 100 – 800 mV (krok 

po 100 mV). 

 

Obrázek č. 19: Reprezentativní záznam analýzy troloxu (10 mg/l) 

Podmínky analýzy: MF: 10 mM octan amonný (pH 6,8), průtok 0,5 ml/min, detekce 100 – 800 mV (krok 

po 100 mV). 

 

Po vyhodnocení optimálních pufrů byly proměřeny reálné vzorky – výluhy a extrakty 

(1 g na 20 ml rozpouštědla,10 x naředěné). Byly vyhodnoceny dominantní potenciály a plochy 

píků. 
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Výběr optimálních pufrů pro analýzu vzorků 

Prvním testovaným pufrem byl octan amonný. Kyselina galová měla nejvyšší odezvu  

v okyseleném 50 mM octanu amonném s přídavkem 30% acetonitrilu. Hodnoty mezi 10 mM 

a 50 mM se téměř nelišily, v obou případech se zvyšovaly po okyselení a po přídavku 

acetonitrilu (výkyv byl zaznamenám u neokyseleného 10 mM pufru s 30% ACN). U kvercetinu 

byl pozorován trend snižující odezvy s okyselením a s přídavkem acetonitrilu. Od tohoto trendu 

se vychýlily odezvy 50 mM neokyseleného pufru s 30% ACN. U troloxu bylo patrné, že vyšší 

odezvy poskytoval okyselený pufr (10 mM i 50 mM). U neokyseleného pufru se odezvy 

snižovaly s přídavkem ACN ve všech případech. Výsledky pro každý standard jsou zobrazeny 

na následujících grafech. 

Pro další pufry byl vyloučena varianta pufru s přídavkem 30 % acetonitrilu, jelikož jeho vyšší 

přídavek neprospíval kvercetinu, jeho píky deformoval a odezvy nebyly přesné. V reálných 

vzorcích by tedy mohlo dojít ke zkreslení hodnot a neobjektivnímu hodnocení. 

 

Obrázek č. 20: Plochy píku kyseliny galové při dominantním potenciálu v octanu amonném 
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Obrázek č. 21: Plochy píku kvercetinu při dominantním potenciálu v octanu amonném 

 

 

Obrázek č. 22: Plochy píku troloxu při dominantním potenciálu v octanu amonném 

Dalším testovaným pufrem byl dihydrogenfosforečnan draselný. Jak je znázorněno níže, 

u kyseliny galové se okyselením odezvy zvyšovaly. U 10 mM neokyseleného pufru 

se s přídavkem acetonitrilu odezvy navýšily a v 50 mM naopak snížily. V okyseleném pufru 

se zvyšovaly v obou případech s přídavkem acetonitrilu. U kvercetinu byl opět pozorován trend 

snižující se odezvy s okyselením pufru. Odezvy se ve všech případech zvyšovaly po přídavku 

acetonitrilu. U troloxu se plochy píku zvyšovaly s okyselením pufru a obecně vyšší odezvy 

poskytoval 10 mM pufr. V neokyseleném pufru se plochy snižovaly s přídavkem acetonitrilu, 

naopak v okyseleném se plochy nepatrně navýšily. Výsledky pro každý standard jsou 

zobrazeny na následujících grafech. 

 

0

20

40

60

80

100

octan octan +

10% ACN

octan +

30% ACN

octan pH 3 octan pH3

+ 10%

ACN

octan pH 3

+ 30%

ACN

p
lo

ch
a 

p
ík

u
 (

µ
C

)

kvercetin v octanu amonném

10mM 50mM

0

20

40

60

80

100

120

140

octan octan +

10% ACN

octan +

30% ACN

octan pH 3 octan pH3

+ 10%

ACN

octan pH 3

+ 30%

ACN

p
lo

ch
a 

p
ík

u
 (

µ
C

)

trolox v octanu amonném

10mM 50mM



 

54 

 

 

Obrázek č. 23: Plochy píku kyseliny galové při dominantním potenciálu v dihydrogenfosforečnanu 

draselném 

 

Obrázek č. 24: Plochy píku kvercetinu při dominantním potenciálu v dihydrogenfosforečnanu 

draselném 
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Obrázek č. 25: Plochy píku troloxu při dominantním potenciálu v dihydrogenfosforečnanu draselném 

Posledním testovaným pufrem byl mravenčan amonný. Kyselina galová vykazovala vyšší 

odezvy v okyseleném pufru a s přídavkem acetonitrilu se odezvy snižovaly (až na okyselený 

50 mM mravenčan, u kterého byla zaznamenána nejvyšší odezva). Plochy kvercetinu se opět 

s okyselením snižovaly a přídavek acetonitrilu plochy zvyšoval (až na okyselený 10 mM 

mravenčan, jehož plocha po přídavku acetonitrilu byla vůbec nejnižší ze všech pufrů 

mravenčanu). Vyšší odezvy ve většině případů poskytoval trolox v koncentrovanějším pufru 

(až na okyselený 50 mM mravenčan + 10% ACN). V neokyseleném mravenčanu se plochy 

s přídavkem acetonitrilu snižovaly a okyselením se odezvy troloxu zvýšily. Výsledky pro každý 

standard jsou zobrazeny na následujících grafech. 

 

Obrázek č. 26: Plochy píku kyseliny galové při dominantním potenciálu v mravenčanu amonném 

0

20

40

60

80

100

120

dihydrogenfosforečnan dihydrogenfosforečnan

+ 10% ACN

dihydrogenfosforečnan

pH 3

dihydrogenfosforečnan

pH3 + 10% ACN

p
lo

ch
a 

p
ík

u
 (

µ
C

)

trolox v dihydrogenfosforečnanu draselném

10mM 50mM

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

mravenčan mravenčan + 10%

ACN

mravenčan pH 3 mravenčan pH3 +

10% ACN

p
lo

ch
a 

p
ík

u
 (

µ
C

)

kyselina galová v mravenčanu amonném

10mM 50mM



 

56 

 

 

 

Obrázek č. 27: Plochy píku kvercetinu při dominantním potenciálu v mravenčanu amonném 

 

Obrázek č. 28: Plochy píku kvercetinu při dominantním potenciálu v mravenčanu amonném 

Při posuzování optimálního pufru bylo nutné porovnat pro každý standard nejlepší odezvy 

(nejvyšší plochy píku) na dominantních potenciálech (trolox 400 mV, kyselina galová 500 mV 

a kvercetin 300 mV) všech proměřených pufrů za různých podmínek. Trolox poskytoval 

nejvyšší odezvy v okyseleném 50 mM mravenčanu amonném. Kyselina galová poskytovala 

nejvyšší odezvy v 50 mM octanu amonném, který byl okyselen kyselinou mravenčí 

na pH 3 a s přídavkem 30 % ACN. Pro kvercetin byl jako optimální pufr vybrán 10 mM 

mravenčan amonný s 10 % acetonitrilu.  
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3.3.2. Výsledky FIA-ECD analýzy vzorků 

Technikou FIA-ECD byla po předchozí optimalizaci podmínek provedena kvantitativní analýza 

výluhů a extraktů vzorků. V této kapitole jsou uvedeny dosažené výsledky, ze kterých 

lze usuzovat na obsah elektrochemicky aktivních látek. 

Pro posouzení odezvy fenolických kyselin byla vybrána kyselina galová, a proto byl vybrán 

optimální pufr, ve kterém byly její odezvy nejvyšší. Jako standardní látka zastupující 

flavonoidy byl vybrán kvercetin a pro posouzení antioxidační aktivity látka trolox. Dá se tedy 

předpokládat, že v 50 mM octanu amonném okyseleném kyselinou mravenčí na pH 3 a 30 % 

acetonitrilem budou nejvíce promítnuté profily píků kyselin, a naopak pro posouzení obsahu 

flavonoidů napříč všemi vzorky bude sloužit neokyselený 10 mM mravenčan amonný s 10 % 

acetonitrilem, jelikož byl zvolen jako optimální pufr pro kvercetin. Posouzením odezvy 

v okyseleném 50 mM mravenčanu amonném na pH 3 (pro standardní látku trolox) bylo možné 

porovnat antioxidační aktivitu vzorků. Jednotlivé hodnoty jsou uvedeny s dominantními 

potenciály v příloze IV. Vzorky byly vyhodnocovány vždy jako plocha pod dominantním 

potenciálem. Na obrázcích 29, 30 a 31 jsou vyobrazeny reprezentativní záznamy vzorků. 

 

Obrázek č. 29: Záznam FIA analýzy – extrakt šípku  

Podmínky analýzy: MF: 50 mM octan amonný okyselený kyselinou mravenčí (pH 3) + 

30 % acetonitrilu, průtok 0,5 ml/min, detekce 100 – 800 mV (krok po 100 mV). 
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Obrázek č. 30: Záznam FIA analýzy – výluh rakytníku  

Podmínky analýzy: MF: 50 mM octan amonný okyselený kyselinou mravenčí (pH 3) + 

30 % acetonitrilu, průtok 0,5 ml/min, detekce 100 – 800 mV (krok po 100 mV). 

 

Obrázek č. 31: Záznam FIA analýzy – extrakt rybízu  

Podmínky analýzy: MF: 50 mM octan amonný okyselený kyselinou mravenčí (pH 3) + 

30 % acetonitrilu, průtok 0,5 ml/min, detekce 100 – 800 mV (krok po 100 mV). 

 

Analýzy ve všech třech pufrech potvrdily, že profil analýzy šípku směřuje k vyšším hodnotám 

potenciálu. Může to být způsobeno dalšími antioxidačními látkami (jako jsou nestanovené 

fenolické látky, vitamín C, atd.). Dominantním potenciálem pro kyselinu galovou, která byla 

zvolena pro reprezentaci polyfenolických kyselin ve vzorcích, bylo 500 mV. Stejný dominantní 

potenciál byl vyhodnocen pro vzorek rybízu, takže se dá uvažovat o převládajícím množství 
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kyselin. Dominantní potenciál 500 mV byl vyhodnocen i u vodných extraktů rakytníku. 

To potvrzuje, že se kyseliny primárně extrahují do vody. Pro kvercetin tuto úvahu nelze provést, 

jelikož odezvy vzorků by musely být nejvyšší při potenciálu 300 mV. S vyšším obsahem 

antioxidantů se zvyšuje potenciál nutný pro jejich oxidaci. Naopak vzorky s nižším obsahem 

antioxidantů vykazují nižší dominantní potenciál.  

Na následujícím grafu lze posoudit obsah elektrochemicky aktivních látek ve vzorcích 

po proměření metodou FIA. 

 

Obrázek č. 32: Srovnání velikosti ploch jednotlivých vzorků pro všechny proměřené pufry 

V okyseleném 50 mM mravenčanu amonném vykazoval nejvyšší odezvu extrakt ze šípku, 

následně jeho výluh. Odezvy vzorků rakytníku a rybízu byly desetinásobně nižší. V případě 

rakytníku, který měl po šípku nejvyšší odezvy, fenolické látky přecházely do výluhu a stejně 

tak tomu bylo u rybízu. Nejnižší hodnoty byly naměřeny u extraktu z rakytníku a rybízu.  

Nejvyšší plochu v 50 mM octan amonný pH 3 + 30 % ACN poskytoval výluh a extrakt šípku. 

Velmi nízké odezvy poskytoval extrakt a výluh z rakytníku a také odezvy vzorku rybízu 

(především extrakt). Tento pufr byl optimální pro kyselinu galovou a na základě odezvy vzorků 

bylo možné porovnat obsah fenolických kyselin (posouzením dominantního píku a profilu píku 

standardních látek a vzorků). Ze znalosti odborné literatury lze usuzovat, že fenolické kyseliny 

se přednostně louhují do vody a flavonoidy přecházejí spíše do extraktu 50% methanolu. 

50 mM octan amonný byl zvolen pro posouzení obsahu fenolických kyselin ve vzorku 

a hodnoty výluhů v těchto analýzách (až na rakytník) byly převyšující nad extrakty.  
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V 10 mM mravenčanu amonném + 10 % ACN poskytovala největší plochu odezva extraktu 

a výluhu šípku. Mnohonásobně nižší odezvu vykazoval výluh z rakytníku a rybízu. Odezvy 

extraktů rakytníku a rybízu byly nejnižší. Analýzou s 10 mM mravenčanem lze usuzovat 

na množství flavonoidů (na základě posouzení dominantního píku a profilu píku standardních 

látek a vzorků) a v neposlední řadě sloužila k posouzení obsahu antioxidantů jednotlivých 

extraktů a výluhů.  

Analýzy v jednotlivých pufrech potvrdily, že nejvyšší množství antioxidantů z analyzovaných 

vzorků obsahuje šípek. Více antioxidantů vykazoval extrakt šípku, pouze v 50 mM octanu 

vykazoval výluh vyšší odezvu než extrakt, jelikož tento pufr odrážel obsah fenolických kyselin, 

které jsou ve výluhu více zastoupené v porovnání s extrakty. U rakytníkového výluhu 

se dá předpokládat vyšší obsah antioxidantů než u výluhu rybízu. Do rybízového extraktu 

ovšem přešlo více antioxidantů než do extraktu z rakytníku. Výsledky FIA-ECD korespondují 

s výsledky chromatografické analýzy. 

 

3.4.  Stanovení antioxidační aktivity spektrofotometricky 

3.4.1. Optimalizace metody FRAP 

V této kapitole jsou uvedeny dosažené výsledky a hodnoty absorbance vzorků jsou vztažené 

na množství troloxu. Antioxidanty redukují komplex Fe3+ na intenzivně modrý komplex Fe2+. 

Tato změna zbarvení je zaznamenávána jako nárůst absorbance při vlnové délce 593 nm. 

Ke 3 ml reakční směsi bylo nejprve přidáno 300 µl neředěného extraktu šípku a vše bylo 

důkladně promícháno ve zkumavce. Poté se takto smíchala reakční směs s neředěným 

extraktem rybízu, rakytníku a poté s troloxem o koncentraci 100 mg/l. Původní hnědočervený 

roztok se u všech zkumavek zbarvoval ihned do modra. Pro sledování reakční kinetiky bylo 

nutné, aby reakce probíhala postupně. Do 3 ml se tedy přidalo 100 µl vzorku a roztok se opět 

zbarvil do modra. Následně byl trolox a extrakty 10 x, 50 x a 100 x zředěny. Použití 100x a 50x 

naředěných vzorků nebylo optimální. Vzorky naředěné 10 x měly vhodnou koncentraci 

pro sledování průběhu reakční kinetiky.  

Objem 100 µl naředěných extraktů byl přidán do 3 ml reakční směsi. Reakce vzorku s činidlem 

byla sledována kontinuálně po dobu 60 minut v pětiminutových intervalech. Nárůst absorbance 

byl měřen při vlnové délce 593 nm. Takto byly proměřeny všechny roztoky dvakrát a průměrná 

hodnota absorbance byla zanesena do následujícího grafu. 
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Obrázek č. 33: Průběh reakce činidla TPTZ a extraktů vzorků a látky troloxu 

Od smíchání vzorků s reakční směsí se absorbance postupně zvyšovala až do 30 minut. 

Následně se hodnota absorbance ustálila a postupně klesala. Výjimkou byl extrakt šípku, 

u něhož absorbance neustále narůstala (pravděpodobně z důvodu vysokého obsahu fenolických 

látek). Jelikož bylo nutné najít optimální dobu pro reakci pro všechny vzorky, nebylo možné 

vybrat pozdější dobu z důvodu klesání absorbance u ostatních extraktů a troloxu od 30. minuty. 

Jako optimální doba sledované reakce byla tedy zvolena doba 30 minut od smíchání reakční 

směsi se vzorkem.    

3.4.2. Stanovení antioxidační aktivity metodou FRAP 

Metodou FRAP byla po předchozí optimalizaci podmínek provedena analýza výluhů a extraktů 

vzorků. Každý vzorek byl připraven dvakrát a dvakrát proměřen, takže výsledky byly 

zprůměrovány ze 4 hodnot. Pro účely kvantifikace byla využita kalibrační řada troloxu 

v rozsahu 1-50 mg/l tak, aby jednotlivé body kalibrace obsáhly všechny hodnoty absorbance 

vzorků. Na následujícím obrázku je vyobrazena kalibrační křivka troloxu a dále jsou uvedeny 

absorbance vzorků a zjištěné množství antioxidantů.  
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Obrázek č. 34: Kalibrační křivka troloxu pro výpočet množství antioxidantů ve vzorcích 

Tabulka č. 5: Hodnoty naměřených absorbancí a vypočítané množství antioxidantů v reálných vzorcích 

 

Nejvyšší koncentrace antioxidantů byla zjištěna ve vzorku šípku – 7,011 mg/g v extraktu 

a ve výluhu 5,529 mg. Ve vzorku rybízu bylo zjištěno 3,680 mg v extraktu a ve výluhu 

2,448 mg na 1 g vzorku. Z plodu rakytníku se extrahovalo se 1,395 mg/g antioxidantů 

a ve výluhu bylo jejich množství 1,448 mg/g. Výsledky dosažené metodou FRAP korespondují 

s výsledky analýzy FIA-ECD, kde nejvyšší hodnoty vykazoval extrakt šípku. Výsledky 

se odlišují u hodnot antioxidantů pro rakytník a rybíz. Ve spektrometrické metodě na rozdíl 

od průtokové injekční analýzy a chromatografické analýzy vykazují vyšší hodnoty vzorky 

rybízu oproti rakytníku. Hodnoty absorbance pro vzorek černého rybízu zvyšují obsažené 

fialové antokyany, jimiž se práce nezabývá, ale do výsledků analýzy se jejich obsah promítá.  
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Závěr 

Tato diplomová práce byla zaměřena na analýzu fenolických látek v plodech rakytníku, rybízu 

a šípku vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií s elektrochemickou (multikanálovou 

coulometrickou) detekcí, dále pomocí průtokové injekční analýzy s elektrochemickou detekcí. 

V rámci práce byla stanovena antioxidační aktivita spektrofotometricky metodou FRAP, 

kde byly výsledky vztaženy na ekvivalent troloxu. 

Optimalizované podmínky chromatografické separace byly následující: kolona Gemini C18 

(150 x 3,00 mm 3 µm), mobilní fázi A tvořil 10 mM octan amonný okyselený kyselinou 

mravenčí na pH 3 a mobilní fází B byl acetonitril. Byla využita gradientová eluce: 

0- 30 min.: 1% B, 30-40 min.: 1-8% B, 40-50 min.: 8-20% B, 50- 55 min.: 20-35% B, 

55- 63 min.: 35-70%. Průtok mobilní fáze byl 0,4 ml/min a teplota kolony byla nastavena 

na 40 °C. Látky byly detekovány při potenciálech 200-900 mV (skok po 100 mV) a dávkovaný 

objem činil 10 µl. 

Chromatografickou analýzou bylo zjištěno, že nejvíce elektrochemicky aktivních látek 

obsahuje vzorek šípku. Extrakt (= 1 g vzorku v 50% methanolu) a výluh (= 1 g vzorku v horké 

vodě) rakytníku se zastoupením fenolických látek nelišil. V extraktu a výluhu rybízu bylo 

zastoupení fenolických kyselin a flavonoidů rozdílné. Některé látky se extrahovaly 

do 50% methanolu i do horké vody, některé přecházely jen do jednoho rozpouštědla. 

Bylo potvrzeno, že kyseliny se přednostně extrahují do vody. V porovnání s odbornou 

literaturou se některé antioxidanty ve vzorcích vůbec neprokázaly. Rakytník a rybíz měly 

několikanásobně nižší obsah antioxidantů než šípek. Bylo potvrzeno, že s vyšším obsahem 

antioxidantů se zvyšuje potenciál nutný pro jejich oxidaci. Naopak vzorky s nižším obsahem 

antioxidantů vykazují nižší dominantní potenciál.  

Po optimalizaci podmínek pro metodu FIA-ECD, které byly následující: průtok mobilní fáze 

byl 0,5 ml/min a teplota kolony byla nastavena na 40 °C, byly látky detekovány při potenciálech 

100-800 mV (skok po 100 mV) a dávkovaný objem činil 10 µl. Byly vybrány 3 pufry 

pro analýzu vzorků, a to: 50 mM octan amonný okyselený kyselinou mravenčí (pH 3) 

+ 30 % ACN, 10 mM mravenčan amonný + 10 % ACN, 50 mM mravenčan amonný 

okyselený kyselinou mravenčí (pH 3) bez ACN. Nejvyšší obsah antioxidantů z analyzovaných 

vzorků vykazoval opět šípek. Mnohonásobně nižší obsah antioxidantů vykazoval rakytník, 

a ještě o něco méně rybíz. Vzorky šípku a rybízu vykazovaly dominantní potenciály jako 

kyselina galová (500 mV) a profil píků připomínal profil píků kyseliny galové. Vodné extrakty 
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rakytníku měly taktéž dominantní potenciály 500 mV a potvrzuje to skutečnost, že se kyseliny 

primárně extrahují do vody.  

Podmínky pro metodu FRAP byly následující: reakční směs v poměru 1:1:10 TPTZ, FeCl3 

a octanový pufr. Ke 3 ml reakční směsi se pipetovalo 100 µl vzorku. V rámci 

spektrofotometrické metody byla sledována absorbance při 593 nm po uplynutí doby 30 minut 

od začátku reakce činidla pro tuto metodu a příslušného vzorku nebo troloxu. Nejvyšší 

koncentrace antioxidantů byla zjištěna v šípku – v extraktu 7,011 mg/g a ve výluhu 5,529 mg. 

Ve výluhu rakytníku bylo zjištěno 1,448 mg/g fenolických látek a v extraktu 1,395 mg/g 

vzorku. Ve vzorku rybízu bylo prokázáno 3,680 mg/g v extraktu a ve výluhu 2,448 mg/g. 

Chromatografická analýza a průtoková injekční analýza poukazovala na vyšší obsah 

elektrochemických látek ve vzorku rakytníku. Výsledky pro vzorek rybízu, kterých bylo 

dosaženo metodou FRAP, byly vyšší oproti rakytníku, jelikož plody rybízu obsahují fialové 

antokyany. Výsledky chromatografické analýzy a průtokové injekční analýzy se navzájem 

potvrzují. Všechny metody potvrzují nejvyšší množství antioxidantů ve vzorku šípku. 

Nejpřínosnější metodou se jeví chromatografická analýza ve spojení s elektrochemickou 

detekcí, jelikož je možné vzorky porovnat z hlediska obsahu antioxidantů a zároveň 

lze fenolické látky ve vzorku identifikovat. Elektrochemická detekce byla zvolena pro její 

citlivost a selektivitu, protože se antioxidanty ve vzorcích vyskytují v nízkých koncentracích 

a bylo nutné posoudit jejich elektrochemický profil píku spolu s retenčním časem. Z hlediska 

rychlosti byla ovšem metodou nejzdlouhavější a velmi pracnou. Naopak průtoková injekční 

analýza byla pro posouzení obsahu antioxidantů metodou rychlou. Její nevýhodou byla 

skutečnost, že nebylo možné antioxidanty ve vzorcích identifikovat. Nebylo taktéž možné 

s jistotou tvrdit, zda se ve vzorku vyskytují převážně fenolické kyseliny nebo flavonoidy, 

jelikož z dominantních potenciálů vzorků šlo usuzovat pouze na obsah fenolických kyselin. 

Pomocí metody FRAP bylo možné provést posouzení celkové antioxidační aktivity. 
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Příloha I: Vzorce analyzovaných fenolických látek 

Kyselina galová 

 

Kyselina syringová 

 

Kyselina kávová 

 

Kyselina ferulová 

 

Kyselina p-kumarová 

 

Kyselina chlorogenová 

 

Kyselina protokatechuová 

 

Kyselina sinapová 

 

Vanilin 

 

Katechin 
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Kvercetin 

 

Myricetin 

 

Epikatechin 

 

Rutin 

 

Resveratrol 

 

Kaempferol  

 

 

  



 

73 

 

Příloha II: Plocha a potenciály píků dominantních, poměr ploch predominantních 

a postdominantních píků 

název  
retenční 

čas 

potenciál 

dominantního 

píku (mV) 

poměr ploch 

predominantního 

a dominantního 

píku 

poměr ploch 

postdominantního 

a dominantního 

píku 

1. kyselina galová 3,43 300 0,00 0,49 

2. kyselina protokatechuová 6,08 800 0,37 0,97 

3. kyselina chlorogenová 13,21 900 0,50 0,00 

4. kyselina kávová 15,56 900 0,49 0,00 

5. katechin 18,22 700 0,40 1,00 

6. kyselina syringová 21,50 900 0,45 0,00 

7. vanilin 25,58 900 0,71 0,00 

8. epikatechin 30,73 900 0,69 0,00 

9. kyselina p-kumarová 32,60 800 0,22 0,58 

10. kyselina ferulová 38,31 900 0,41 0,00 

11. kyselina sinapová 39,97 500 0,13 0,91 

12. rutin 43,06 400 0,00 0,68 

13. myricetin 46,14 300 0,00 0,19 

14. resveratrol 47,11 900 0,85 0,00 

15. kvercetin 49,21 300 0,00 0,68 

16. kaempferol 52,25 900 0,29 0,00 
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Příloha III: Hydrodynamické voltamogramy  
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Příloha IV: Plochy píků při dominantních potenciálech pro jednotlivé pufry a vzorky 

Mravenčan 50mM okyselený Dominantní potenciál (mV) Plocha píku (µC) 

šípek extrakt 800 705,6 

šípek výluh 800 697,6 

rybíz extrakt 500 75,44 

rybíz výluh 500 78,16 

rakytník extrakt 400 73,64 

rakytník výluh 500 92,1 

 

Octan 50mM okyselený + 30 % ACN Dominantní potenciál (mV) Plocha píku (µC) 

šípek extrakt 800 708,4 

šípek výluh 800 736,8 

rybíz extrakt 500 55,92 

rybíz výluh 500 70,78 

rakytník extrakt 400 94,44 

rakytník výluh 500 79,92 

 

Mravenčan 10mM + 10 % ACN Dominantní potenciál (mV) Plocha píku (µC) 

šípek extrakt 800 448,8 

šípek výluh 800 439,4 

rybíz extrakt 500 39,3 

rybíz výluh 500 44,8 

rakytník extrakt 400 37,15 

rakytník výluh 500 87,56 

 

 

 


