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1. ÚVOD 

Anthokyany jsou přírodní barviva, které jsou obsažena v různých druzích potravin. 

Jsou ve vodě rozpustné. Způsobují červené a modré zbarvení široké škály květů, ovoce, 

zeleniny a výrobků z nich. 

Je to nejrozšířenější skupina rostlinných pigmentů. V přírodě se vyskytuje asi 300 

anthokyanů. 

Podporují lidské zdraví. Mají antioxidační, antibakteriální, antivirotické, 

antikarcinogenní a imunostimulační účinky. Dokáží také redukovat koronární 

onemocnění a mají také protizánětlivé účiny. 
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2. ZADÁNÍ – CÍL PRÁCE 

Cílem této rešeršní práce bylo nalézt a uspořádat informace týkající se 

anthokyanů. Dalším cílem bylo sepsat metody a možnosti, jimiž lze anthokyany 

separovat a stanovit, a to zejména v různých druzích drobného ovoce. 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Charakteristika 

3.1.1 Vlastnosti  

Anthokyany jsou rostlinná barviva, která se v odborné literatuře také označují 

jako antokyaniny, anthokyaniny nebo antokyany. Je to nejrozšířenější skupina 

rostlinných pigmentů. V přírodě se vyskytuje asi 300 anthokyanů, některé plody 

obsahují pouze jeden nebo dva, zatímco jiné jich obsahují nejméně 15. Jsou rozpustné 

ve vodě a způsobují červené a modré zbarvení široké škály květů, ovoce, zeleniny a 

výrobků z nich. Seznam zdrojů je velmi dlouhý a zahrnuje hrozny, červený a černý rybíz, 

maliny, jahody, jablka, třešně, červené zelí, borůvky a jiné další ovoce a zeleninu [2,4]. 

Anthokyany mají obecně pozitivní vliv na lidské zdraví. Mají antioxidační, 

antibakteriální, antivirotické, antikarcinogenní a imunostimulační účinky. Dokáží také 

redukovat koronární onemocnění a mají také protizánětlivé účiny [1].  

Anthokyany jsou flavonoidy, které se běžně vyskytují v přírodě. Jejich struktura je 

založena na uhlíkové kostře (C15) sestávajícím se z chromanového kruhu nesoucího 

druhý aromatický kruh v poloze 2. Cyklické struktury jsou uspořádány ve vzorci C6-C3-

C6 [3]. 

Chemicky jsou to glykosidy flavyliového (2- fenylbenzopyryliového) iontu a jsou 

nejčastěji založeny na jednom z 6 anthokyanidinů (pelargonidin, kyanidin, peonidin, 

delfinidin, petunidin a malvidin). Anthokyanová struktura je doplněna o jednu nebo 

více molekul cukru vázaných v různých hydroxylovaných polohách základní struktury. 

Cukernou součástí je nejčastěji jeden z těchto cukrů: glukosa, galaktosa, rhamnosa 

nebo arabinosa. Kromě toho může být cukr acylován fenolovou nebo alifatickou 

kyselinou. Anthokyany jsou tedy substituované glykosidy solí fenyl-2- benzopyrilium 

(anthokyanidiny) [3,4].  

Anthokyanidiny + cukry → Anthokyany [3] 

Jejich stavba je charakterizována uhlíkatým skeletem C6-C3-C6. Díky tomu jsou 

zařazovány mezi flavonoidní rostlinné fenoly. Flavonoidy se často označují jako vitamin 

P. Tyto látky ale neplní roli vitamínů, proto je naše tělo může postrádat. Jsou pro nás 

spíše lékem a mají preventivní účinky proti onemocněním. Mají totožný biosyntetický 

původ jako ostatní flavonoidy a také značně absorbují ve viditelné oblasti spektra [1,2].  

Barevný odstín a stabilita anthokyanů závisí na jejich vnitřní stavbě a vnějších 

faktorech, kvůli tomu je pro ně charakteristické velké množství barevných odstínů od 

tmavě modrých a fialových přes červené a růžové. Barva je silně ovlivněna kyselostí či 
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zásaditostí prostředí, ve kterém se vyskytují. Při nízkém pH se mnohé anthokyany 

zbarvují červeně, při vysokém je jejich zbarvení modré [2].  

Jako přírodní potravinářská barviva se anthokyany využívají již přes 100 let. V 

potravinářství nahrazují čím dál častěji syntetická barviva. Používají se jako 

potravinářská aditiva s kódem E163 nejčastěji v podobě koncentrátů. Jsou považovány 

za zdravotně nezávadné, přesto je ale jejich využívání řízeno vyhláškou [1].  

3.1.2 Toxicita  

Anthokyany, pokud jsou používány jako potravinářská barviva, nejsou toxické a 

nepřekračují množství, která mohou být požita. Nejsou známy žádné nežádoucí účinky. 

Tvoří přirozenou součást lidské potravy. Navíc dodávají červenému vínu známé 

pozitivní terapeutické efekty, posilují stěny cév [3]. 

3.1.3 Chemická struktura  

Více než 500 různých anthokyanů bylo izolováno z rostlin. Jsou to 

heteroglykosidy, které obsahují cukernou složku a aglykon. Všechny jsou založeny na 

jediné základní jádrové struktuře, což je flavyliový iont (nebo také fenylbenzopyryliový 

iont). Jsou to vlastně polyhydroxyderiváty a polymethoxyderiváty tohoto flavyliového 

iontu [2,3].  

 

Obrázek 1 Flavyliový iont [4] 

Základní struktura anthokyanidinových pigmentů, v nichž Rx může být H, OH 

nebo OCH3 v závislosti na zvažovaném pigmentu [3]. 

Jak je znázorněno na obrázku, je na flavyliovém iontu 7 různých postranních 

skupin. Těmito vedlejšími skupinami mohou být: atom vodíku, hydroxid nebo 

methoxyskupina. Nejčastější kombinace vedlejších skupin a jejich názvy jsou uvedeny 

v tabulce 1 [4].   
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Tabulka 1 PŘIROZENĚ SE VYSKYTUJÍCÍ ANTHOKYANIDINY [4] 

Anthokyanidin  zkratka R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

Apigeninidin Ap -H -OH -H -H -OH -H -OH 

Aurantinidin Au -H -OH -H -OH -OH -OH -OH 

Capensinidin  Cp -OCH3 -OH -OCH3 -OH -OCH3 -H -OH 

Cyanidin Cy -OH -OH -H -OH -OH -H -OH 

Delphinidin Dp -OH -OH -OH -OH -OH -H -OH 

Europinidin Eu -OCH3 -OH -OH -OH -OCH3 -H -OH 

Hirsutidin Hs -OCH3 -OH -OCH3 -OH -OH -H -OCH3 

Luteolinidin Lt -OH -OH -H -H -OH -H -OH 

Pelargonidin Pg -H -OH -H -OH -OH -H -OH 

Malvidin Mv -OCH3 -OH -OCH3 -OH -OH -H -OH 

Peonidin Pn -OCH3 -OH -H -OH -OH -H -OH 

Petunidin Pt -OH -OH -OCH3 -OH -OH -H -OH 

Pulchellidin Pl -OH -OH -OH -OH -OCH3 -H -OH 

Rosinidin  Rs -OCH3 -OH -H -OH -OH -H -OCH3 

Tricetinidin Tr -OH -OH -OH -H -OH -H -OH 

5- methyl-Cy 5MCy -H -OH -OH -OH -OCH3 -H -OH 

6- hydroxy-Cy 6OHCy -H -OH -OH -OH -OH -OH -OH 

6- hydroxy-Dp 6OHDp -OH -OH -OH -OH -OH -OH -OH 

 

Když se anthokyanidiny spojí s cukry, vytvářejí se anthokyany. Vzhledem k 

tomu, že cukry mohou být spojeny na různých místech a v rostlinách je přítomno 

mnoho různých cukrů, je zřejmé, že lze vytvořit velmi široký rozsah anthokyanů [3].  

 Navíc je rozmanitost dále zvýšena chemickou kombinací cukrů s organickými 

kyselinami (jako je kyselina octová, jantarová, kyselina kafetová a mnoho dalších) za 

vzniku acylovaných anthokyanů [3].  
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Za strukturní modifikace anthokyanů a rozsah jejich barevných odstínů v 

rostlinné říši je odpovědná zejména vysoká reaktivita aglykonu. Cukerná složka, 

popřípadě typ její acylace, má nevýrazný účinek na reakce, které vyvolávají strukturní 

změny. Jenom umístění této složky v molekule anthokyanu hraje významnou roli [2]. 

Anthokyany nacházející se v přírodě jsou pokaždé glykosidovány v poloze C-3. 

Cukerná složka zastupuje různé monosacharidy, disacharidy nebo trisacharidy. 

Nejběžnější je glukosa. Anthokyanidiny jsou všeobecně nestabilní a hůře rozpustné ve 

vodě než anthokyany. Glykosidace aglykonu napomáhá ke stabilizaci a rozpustnosti 

molekuly barviva. Pokud dojde ke ztrátě cukerné složky v poloze C-3, následuje rychlý 

rozklad aglykonů a nevratná ztráta barvy [2].  

Dalším místem pro glykosidickou vazbu cukru je poloha C-5, zřídka C-7 molekuly 

anthokyanidinu. Na základě počtu takto navázaných cukrů na aglykon, můžeme rozlišit 

monoglykosidy, diglykosidy a triglykosidy anthokyanidinu. Podle umístění, množství a 

charakteru cukrů se dají anthokyany rozdělit do skupin [2].  

Cukerná složka, která je v poloze C-3 molekuly anthokyanidinu, je často 

esterifikována fenolickými kyselinami [2].   

Anthokyanidiny mají vyšší hodnoty absorpčních maxim než příslušné 

monoglykosidy, jejichž maxima jsou nepatrně vyšší než hodnoty maxim příslušných 

diglykosidů. Samotné aglykony jsou tedy modřejší než odpovídající anthokyany a 

glykosidací sílí červený odstín na úkor modrého. Barevný tón anthokyanů souvisí spíše 

s fyzikálně-chemickými procesy v prostředí. Vyšší počet hydroxylovaných skupin 

anthokyanidinů způsobuje jejich namodralý odstín, oproti tomu větší množství 

methoxylových skupin mění odstín do červena [2].  

3.1.4 Rozmanitost 

Anthokyany vykazují vysokou rozmanitost, ale všechny jsou založeny na 

sníženém počtu základních anthokyanidinových struktur. Taková rozmanitost 

přirozených barev se vytváří chemickou kombinací základní struktury anthokyanidinu 

C6-C3-C6 se sacharidy a/nebo acylovými skupinami [3].  

K získání anthokyanu musí být anthokyanidin kombinován s alespoň jednou 

molekulou cukru, proto jsou anthokyany klasifikovány také podle počtu molekul cukru 

ve svých strukturách (např. monosidy, biosidy, triosidy).  Je zřejmé, že rozmanitost 

anthokyanů je spojena s počtem cukrů nalezených v přírodě, ale glykosylované 

anthokyany jsou tvořeny s glukózou, ramnózou, xylózou, galaktózou, arabinózou a 

fruktózou. Kromě toho se rozmanitost dále zvyšuje chemickou kombinací těchto cukrů 

s organickými kyselinami (nejběžnější jsou kumarová, kávová, ferulová, p-
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hydroxybenzoová, sinapová, malonová, octová, jantarová, šťavelová a jablečná) za 

vzniku acylovaných anthokyanů [3]. 

Barva je také ovlivněna počtem hydroxylových a methoxylových skupin: pokud 

je více hydroxylových skupin, potom barva směřuje k více modravému odstínu, pokud 

je více methoxylových skupin, pak barva směřuje k červenému odstínu. Je zajímavé, že 

barva také závisí na interakci anthokyanových molekul s jinými molekulami a/nebo s 

prostředím. Jak lze vyvodit, tak velký počet chemických kombinací vysvětluje široký 

rozsah přírodních barev [3]. 

3.1.5 Stabilita  

3.1.5.1 Vliv pH prostředí 

Acidobazické vlastnosti prostředí mají výrazný vliv na barvu anthokyanů.  

Anthokyany se chovají jako pH indikátory. Postupně mění barvu od červené přes 

fialovou, modrou a zelenou až po žlutou stejně jako roste pH. Pod hodnotou pH=3 mají 

červenou barvu, při zvyšování pH se jejich červené zbarvení vytrácí až do pH okolo 4-5, 

při kterém jsou bezbarvé. Pokud se bude pH nadále zvyšovat, budou postupně získávat 

na modré barvě. Ta se ale skladováním, nebo vyšší teplotou mění na žlutou [2,4]. 

Zajímavý důkaz nestability tohoto barviva můžeme pozorovat například u zelí, 

Po sklizni má modrou barvu, po uvaření a dochucení octem získává červenou až 

fialovou barvu [2]. 

Z praktického hlediska jsou anthokyany používány pouze v kyselých produktech, 

kde je pH=4 nebo nižší. Nejenom barevný odstín je závislý na pH, ale intenzita zbarvení 

je na něm také závislá. Intenzita je nejvýraznější při pH=1 a rychle klesá se zvyšující se 

hodnotou pH [4]. 

3.1.5.2 Ostatní vlivy 

Některé kationty, zejména dvojmocné a trojmocné kovové ionty, způsobují 

posun vlnové délky absorpčního maxima [4]. 

Anthokyany jsou teplotně stabilní a tato jejich vlastnost je vhodná pro procesy, jako je 

například konzervování ovoce. Acylace cukrové části zvyšuje stabilitu jak pro teplo, tak 

pro světlo [4]. 

Anthokyany se pomalu oxidují ve vodném roztoku. Oxidace vzdušným kyslíkem 

způsobuje přechod barevných anthokyanů na nebarevné složky nebo hnědé produkty. 

Anthokyany ztrácejí barvu hydrolýzou glykosidické vazby [4]. 
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 Oxid siřičitý reaguje s anthokyany za vzniku bezbarvého adičního produktu. 

Tato reakce je vratná. Při zahřátí se uvolňuje S02, čímž se získá anthokyan a obnoví se 

tak barva.  Oxid siřičitý by neměl být používán jako konzervační prostředek ve 

výrobcích obsahujících monomerní anthokyany jako zdroj barvy [4]. 

3.2  Biosyntéza 

Prekurzory anthokyanů jsou produkty glykolýzy (fosfoenolpyruvát) a cesty 

pentosa-fosfátu / Calvinova cyklu (erythrosa-4- fosfát). Tyto sloučeniny jsou stavebními 

kameny kyseliny shikimové, která společně s acetátem tvoří primární aromatické 

stavební kameny mnoha fenolických sloučenin, včetně anthokyanů [3].  

Cesta biosyntézy anthokyanů je tvořena dvěma hlavními částmi: celkový 

metabolismus fenylpropanoidu a specifické kroky biosyntézy flavonoidů. V první části 

je využita cesta kyseliny shikimové k výrobě několika organických kyselin, jako je 

kyselina skořicová, p-kumarová, kávová, ferulová, chlorogenová a fenylalanin. 

Fenylalanin se přeměňuje na 4- kumaryl-CoA v procesu zahrnujícím tři enzymy: 

fenylalanin amoniak lyáza (PAL), cinamát 4- hydroxyláza (C4H) a 4- kumaryl-CoA ligáza 

(4CL). 4- kumaryl-CoA je hlavním prekurzorem flavonoidů, ligninů a dalších 

fenylpropanoidů. Pro konstrukci C6-C3 základní struktury flavonoidu se použije 

kyselina p-kumarová [3]. 

Ve druhé části chalkon syntáza (CHS), která je považována za klíčový enzym při 

biosyntéze flavonoidů, katalyzuje kondenzaci tří molekul malonyl-CoA se 4- kumaryl-

CoA za vzniku meziproduktu chalkonu.  V následujícím kroku je chalkon izomerizován 

na naringenin enzymem chalkon izomerázou (CHI), ve stereospecifické reakci. 

Naringenin (flavanon) je prekurzorem flavonoidů a isoflavonoidů. Naringenin je potom 

pomocí flavonon-3- hydroxylázy (F3H) převeden na dihydroflavonol. V další reakci, 

dihydroflavonol-4- reduktáza (DFR) katalyzuje přeměnu dihydroflavonolu na 

leukoanthokyanidin v reakci závislé na NADPH nebo NAD.  Dále se 

leukoanthokyanidiny transformují na barevné anthokyanidiny, reakce zahrnuje 

oxidační a dehydratační kroky. Enzymatická aktivita spojená s touto reakcí se nazývá 

anthokyanidin syntáza (ANS). Anthokyanidiny se pak převedou na anthokyany 

glykosylačními reakcemi. Pro tuto reakci je nejlépe charakterizovaným enzymem UDP 

glukóza-flavonoid 3-O-glukosyl transferáza (UFGT).  Nakonec, acylace anthokyanů 

zahrnuje vysoce specifické acyltransferázy; tyto reakce v některých případech 

předcházejí glykosylaci. Další důležitou modifikací je sulfatace díky sulfát transferáze 

[3]. 

Stručně se dá říci, že enzymy pro biosyntézu anthokyanů jsou cytoplazmatické, 

připojené k vakuolárním membránám, a že jsou po glykosylaci transportovány do 

vakuoly [3]. 
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3.2.1 Regulace biosyntézy 

Regulace je méně známým aspektem enzymů biosyntézy flavonoidů. Ve 

skutečnosti byly pozorovány v této oblasti podstatné pokroky pouze po vzniku studií 

molekulární biologie. Regulace biosyntézy anthokyanů je ovlivněna různými faktory, 

jako je například environmentální a vývojová. Biosyntéza anthokyanů je citlivá na 

světlo [3]. 

3.3 Výskyt 

Anthokyanové struktury jsou zastoupeny v květinách a plodech, jsou také 

přítomny v listech. Anthokyany se běžně vyskytují u vyšších rostlin. Naopak v některých 

nižších rostlinách jako jsou například řasy chybějí. V přírodě lze nalézt rostliny s jedním 

hlavním typem anthokyanů, zatímco jiné obsahují směsi. Ve skutečnosti je tento rozsah 

variability také běžný u rostlin používaných jako zdroj potravy. Obecně platí, že 

koncentrace anthokyanů ve většině ovoce a zeleniny se pohybuje od 0,1 % do 1 % 

sušiny [3]. 

V potravinách jsou hlavními zdroji anthokyanů bobuloviny, jako jsou ostružiny, 

hrozny, borůvky atd. a některé druhy zeleniny, jako například lilky a avokádo. Dalšími 

zdroji jsou například pomeranče, ostružiny, olivy, červená cibule, sladké brambory a 

mango [3].  

3.4  Funkce 

3.4.1 Barevná a ekologická funkce 

Jako flavonoidy, anthokyany hrají významnou roli v přírodě jako antioxidanty, 

fotoprotektiva, obranné mechanismy a další ekologické funkce (symbióza). Vztah mezi 

anthokyanovým typem (barva květu) a mechanismem opylení a rozptýlením semen je 

jasně stanoven [3]. 

Anthokyany jsou velmi důležité při reprodukci. Barva mnoha květin je způsobena 

anthokyany, a proto jsou důležité pro přilákání hmyzu. Včelami opylovávané druhy, 

jako jsou rostliny z čeledi Primulaceae, jsou bohaté na delphinidin-anthokyany. Bylo 

jasně dokázáno, že některé rostlinné druhy jsou reproduktivně izolovány díky 

opylovacím preferencím (Určité anthokyany jsou upřednostňovány čmeláky jiné zase 

například kolibříky) [3]. 

 Některé anthokyany působí jako biologické kontrolní látky. U cyanidin-3- 

glukosidu, který je spíše obyčejný anthokyan, bylo dokázáno, že chrání rostliny proti 

některým larvám. Jiné anthokyany mohou mít podobné vlastnosti [3].  
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3.4.2 Funkce při fotosyntéze a jako fotoprotektiva 

Bylo zjištěno, že anthokyany v listech zvyšují množství dostupného světla pro 

fotosyntézu a snižují fotoinhibici. Je to způsobeno tím, že anthokyany a chlorofyl b 

absorbují ve stejné oblasti (520 až 530 nm). Při studiu dvou rostlin deštných pralesů 

(Begonia pavonina Ridl a Triolena hirsuta Triana) bylo zjištěno, že při přítomnosti 

anthokyanů dochází nejen ke snížení fotoinhibice, ale také ke zvýšení fotosyntézy při 

vyšších koncentracích chlorofylu [3]. 

Další důležitou funkcí anthokyanů je jejich antioxidační aktivita. Chrání rostliny 

před volnými radikály (produkovanými slunečním světlem nebo destrukcí rostlin), 

které mohou zničit DNA a způsobit buněčnou smrt. Tato jejich funkce se projevuje 

během vývoje mladých listů. Během tohoto období je metabolismus velmi aktivní a 

vzniká nadbytek peroxidu. V důsledku toho je zvýhodněna tvorba volných radikálů. Za 

těchto podmínek působí anthokyany jako antioxidační činidla a reagují s volnými 

radikály nebo chelátovými kovovými ionty, jako je Fe+2. Produkce systému anthokyan-

peroxidázy ve vakuolách tedy může přispět k mechanismu ochrany rostlin před 

oxidačním poškozením [3]. 

3.4.3 Anthokyany a ochrana před chladem 

Poškození rostlin způsobené nízkými teplotami je způsobeno především 

destrukcí membránových systémů rostlinných buněk aktivním kyslíkem a dalšími 

volnými radikály. Fenoly v rostlinách mohou odstranit kyslík a další volné radikály. 

Anthokyany nahromaděné ve vakuolách mohou chránit vakuolovou membránu před 

nízkoteplotním poškozením [3]. 

3.4.4 Značení pro správné výrobní postupy v potravinářství 

Jak je dobře známo, velké množství produktů je zabarveno anthokyany, jako jsou 

vína, džusy, džemy a nealkoholické nápoje. Je zřejmé, že pokud spotřebitelé zaplatí za 

třešňový džem, chtějí mít džem, který toto ovoce obsahuje. Nicméně, někteří 

zpracovatelé mohou své výrobky falšovat, aby dosáhli lepšího vizuálního vzhledu, 

zavedením jiných zdrojů barev.  Analýzou anthokyanů lze prokázat falšování v těchto 

produktech. Metodika vychází ze skutečnosti, že každé ovoce má charakteristický 

anthokyanový profil a tudíž výrobek musí tomuto profilu odpovídat. Lze tak například 

odhalit falšování borůvkového džusu extraktem z černého bezu [3]. 

3.5 Použití 

Anthokyany jsou ve vodě rozpustná silná barviva a používají se k barvení 

potravin od historických časů. Většinou se používají v nealkoholických nápojích. Čiré 
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nápoje s pH pod 3,4 a neobsahující S02 jako konzervační činidlo představují ideální 

použití. Obvykle nejsou vhodné pro použití v zakaleném nápoji. Používají se i k barvení 

jiných potravin. Existují však některé nevýhody používání anthokyanů v potravinách 

[3,4].  

 Anthokyany jsou ve vodě rozpustné a závislé na pH, což omezuje jejich použití. 

Když se pH změní, změní se barva. Například barva červeného zelí se změní (zrůžoví) 

přidáním octa nebo jiné kyseliny. Na druhou stranu, při vaření v hliníkových pánvích, 

které způsobují alkaličtější prostředí, se barva změní na fialovou až modrou [3].  

 Barva je také citlivá na teplotu, kyslík, UV záření a různé kofaktory. Teplota 

může zničit flavyliový iont a způsobit tak ztrátu barvy. Teplota také způsobuje 

Maillardovy reakce, do kterých mohou být zapojeny zbytky cukrů v anthokyanech [3].  

Světlo může mít podobný efekt. Kyslík může zničit anthokyany, stejně jako 

ostatní oxidační činidla, jako jsou peroxidy a vitamín C. Mnoho dalších složek v 

rostlinách a potravinách může interagovat s anthokyany a buď je degradovat, změnit 

nebo zesílit jejich barvu [3].  

Chinony v jablkách například zvyšují degradaci anthokyanů, zatímco přidávání 

cukru do jahod stabilizuje jejich barvu [3].  

 Všechny tyto faktory omezují používání anthokyanů v potravinách. Některým 

ztrátám barev při skladování může být zabráněno skladováním při nízkých teplotách, 

na tmavých místech nebo pod obaly bez obsahu kyslíku. V praxi jsou čisté barvy jen 

velmi těžko získatelné [3].  

Barvivo se používá k barvení kyselých potravin, např. vína, brusinkového džusu, 

v nápojích s obsahem oxidu uhličitého, částečně v dezertech, jogurtech, mléčných 

výrobcích, zmrzlinách a müsli tyčinkách [3].  

3.6 Metodologické aspekty stanovení anthokyanů 

3.6.1 Extrakce 

Anthokyany jsou polární molekuly a jsou proto rozpustnější v polárních než v 

nepolárních rozpouštědlech. Nicméně je zřejmé, že rozpustnost závisí na několika 

faktorech, včetně určitých podmínek prostředí. Při hodnotě pH, kde molekula 

anthokyanu je neionizovaná, mohou být anthokyany rozpustné v etheru, ale nejsou 

stabilní v neutrálních nebo alkalických roztocích. Konvenční metody extrakce 

anthokyanů zahrnují použití kyselých rozpouštědel [3]. 

Kyselina chlorovodíková slouží k udržení nízkého pH, které současně podporuje 

tvorbu anthokyanových barevných forem. Je to však silná kyselina, která může změnit 
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nativní formu anthokyanů. Některé anthokyany obsahují alifatické dikarboxylové 

acylové skupiny, jako je kyselina malonová, jablečná a šťavelová. Tyto kyseliny jsou 

náchylné ke zředěným roztokům kyseliny chlorovodíkové, proto se v extrakčním 

postupu používají slabší kyseliny V důsledku toho se doporučuje použití slabě 

organické kyseliny pro extrakci komplexních anthokyanů (např. kyselina citronová 

nebo kyselina octová) [3]. 

Nejčastějšími rozpouštědly používanými při extrakci jsou vodné směsi ethanolu, 

methanolu nebo acetonu. Tyto metody zahrnují koextrakci nefenolových látek, jako 

jsou cukry, organické kyseliny a proteiny, které vyžadují následné purifikační procesy 

(například extrakce na pevné fázi, SPE) [10]. 

Mezi nejběžnější metody patří ty, které používají k extrakci okyselený methanol 

nebo ethanol. Z těchto metod je nejúčinnější extrakce methanolem. Ve skutečnosti 

bylo zjištěno, že při extrakci anthokyanů z hroznové buničiny je extrakce methanolem 

o 20 % účinnější než s ethanolem a 73 % účinnější než voda. Avšak v potravinářském 

průmyslu je upřednostňován ethanol kvůli methanolové toxicitě [10].   

Při extrakci do okyseleného rozpouštědla je třeba věnovat zvláštní pozornost 

tomu, aby se zabránilo silným kyselinám degradovat acylované anthokyany 

(hydrolytická reakce) a v případě 3- monosidových anthokyanů, aby glykosidové vazby 

nemohly být zničeny [10]. 

Kromě okyselených extrakcí methanolu a ethanolu existují také zprávy o 

derivátech síry jako extrakčních činidlech (HSO3), který může reagovat s anthokyany a 

způsobit nukleofilní atak v molekule, což způsobí, že monomerní anthokyany tvoří 

bezbarvé adukty.  Za účelem extrakce acylovaných anthokyanů je nutné používat slabě 

kyselé prostředí, aby se zabránilo jejich hydrolýze (kyselina mravenčí nebo kyselina 

octová). Při použití slabě kyselých médií je možné extrahovat více a různé anthokyany 

[10]. 

3.6.2 Oddělení – separace  

V surových extraktech se anthokyany běžně mísí se značným množstvím cizího 

materiálu, jako jsou jiné polyfenoly, pektiny a cukry. Jak lze očekávat, studie, 

charakterizace a použití těchto anthokyanů vyžadují použití chromatografických 

technik k jejich čištění [3]. 

V tomto smyslu bylo navrženo široké spektrum technik od extrakce na pevné 

fázi (SPE) a extrakce kapalina-kapalina až po použití sofistikovaných 

chromatografických technik jako je protiproudová chromatografie (CCC), kapalinové 

chromatografie (LC) a vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) [10].  
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Metodiky separace zahrnují adsorpci v papírové chromatografii, tenkovrstvou 

chromatografii (TLC), kapalinovou protiproudovou chromatografii a dnes zejména 

HPLC pro řešení stanovení komplexních směsí, které umožňují jejich oddělení a 

kvantifikaci. Systémy rozpouštědel se liší a musí být přizpůsobeny konkrétnímu 

analyzovanému extraktu [3]. 

SPE se běžně provádí na C18 nebo Sephadex koloně, na které se anthokyany 

silně váží prostřednictvím své hydroxylové skupiny a oddělovány od ostatních součástí 

jsou následně zvýšením polarity různými rozpouštědly [10]. 

CCC a LC se používají jako purifikační metody s následnou analýzou pomocí 

HPLC pro strukturální objasnění s výhodou minimalizace doby separace a rozpouštědel 

v mobilní fázi. Nejběžnější metodou pro separaci anthokyanů je HPLC s detektory UV-

Vis nebo s detektory diodového pole (PDA) [10]. 

3.6.3 Identifikace 

Vzhledem k anthokyanům poskytují spektrální charakteristiky velmi užitečné 

kvalitativní a kvantitativní informace. Ve skutečnosti je spektroskopie hlavní technikou 

používanou díky své jednoduchosti a nízké ceně [10].  

Navíc se při identifikaci a kvantifikaci anthokyanů používá také HPLC s 

fotodiodovým detektorem (PDA), ale obtížnost a finanční náročnost získání 

referenčních standardů a spektrální podobnosti anthokyanů představují významnou 

nevýhodu. Proto se zejména hmotnostní spektrometrie (MS) a nukleární magnetická 

rezonance (NMR) 1H a 13C staly dnes upřednostňovanými způsoby identifikace 

anthokyanů [10]. 

3.6.3.1 Spektroskopie 

Anthokyany jsou barevné pigmenty a jsou běžně studovány UV-viditelnou 

spektrofotometrií. Tato metodika poskytuje velmi cenné informace o struktuře 

anthokyanů (acylace, glykosylace, přítomnost methoxylových skupin a kopigmentů). 

Na druhou stranu byly použity různé metodiky pro objasnění struktury anthokyanů. 

Zvláště důležité je využití detektoru diodového pole (DAD) spojeného s HPLC, který se 

běžně používá ve většině laboratoří a průmyslových odvětvích. Obecně platí, že použití 

nukleární magnetické rezonance (NMR) v jednom nebo dvou rozměrech umožňuje 

úplnou strukturální charakterizaci anthokyanů. Hlavní nevýhodou NMR je, že jsou 

vyžadována velká množství vyčištěného materiálu. Pokud jsou k dispozici pouze jenom 

malá množství, je běžné používat hmotnostní spektrometrii (MS) [3].  

Byly vyvinuty četné ionizační metody pro netěkavé nebo termodynamicky 

nestálé vzorky, jako jsou anthokyany. V důsledku toho je možné získat velmi 



20 
 

zjednodušená spektra anthokyanů. Mezi tyto techniky patří např. FAB, ESI a MALDI, 

které jsou považovány za vhodné, protože způsobují velmi nízkou fragmentaci a 

umožňují přesné stanovení molekulové hmotnosti. Použitím těchto měkkých 

ionizačních technik je možné analyzovat molekuly, které jsou citlivé na větší 

fragmentaci, jako jsou anthokyany a jejich odpovídající acylované deriváty [10]. 

3.6.3.2 Chemické zkoušky 

Pro jednoduchou chemickou charakterizaci anthokyanů jsou pigmenty 

izolovány a odděleny. Jsou hydrolyzovány kyselinou chlorovodíkovou, aby došlo k 

narušení glykosidických vazeb. Výsledné anthokyanidiny se dále hydrolyzují, aby byly 

odstraněny methylované skupiny a jejich struktura je ověřována chemickými 

zkouškami. Přítomnost alifatických kyselin v anthokyanové struktuře může být 

detekována elektroforézou. V anthokyanové struktuře jsou často fenolové kyseliny ve 

formě esterů. Pro jejich stanovení se koncentrované extrakty hydrolyzují. Roztok se 

extrahuje ethylacetátem, odpaří se ve vakuu a zbytek se připraví pro analýzu HPLC [3]. 

3.7 Anthokyany ve vybraných druzích drobného ovoce 

3.7.1 Borůvky  

Brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus L.) patří do čeledi vřesovcovité 

(Ericaceae) a rodu brusnice (Vaccinium) [5]. 

Anthokyany zjištěné u borůvek jsou 3- glukosidové deriváty cyanidinu, 

delfininidu, malvidinu, petunidinu a peonidinu. Struktury různých anthokyanů 

přítomných v borůvkách jsou uvedeny v tabulce 2. Nejběžnější deriváty jsou založeny 

na cukrech, jako je glukóza, galaktóza a arabinóza [5]. 

Tabulka 2 ANTHOKYANY PŘÍTOMNÉ V BORŮVKÁCH [5] 

Anthokyanidin Základní struktura R (cukerná část) 

Cyanidin 

 

Galaktosa 

Glukosa 

Arabinosa 
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Delphinidin 

 

Galaktosa 

Glukosa 

Arabinosa 

Malvidin 

 

Galaktosa 

Glukosa 

Arabinosa 

Petunidin 

 

Galaktosa 

Glukosa 

Arabinosa 

Peonidin 

 

Galaktosa 

Glukosa 

Arabinosa 

 

 

3.7.2 Brusinky 

Brusnice brusinka (Vaccinium vitis-idaea L.) patří do čeledi vřesovcovité 

(Ericaceae) a rodu brusnice (Vaccinium) [6]. 

Brusinky obsahují především anthokyany peonidin-3-O-galaktosid (P3Ga), 

cyanidin-3-O-galaktosid (C3Ga), cyanidin-3-O-arabinosid (C3Ar), peonidin-3-O-

arabinosid (P3Ar) a menší množství cyanidin-3-O-glukosidu (C3Gl) a petunidin-3-O-

galaktosidu [6]. 

Struktury anthokyanů přítomných v brusinkách jsou uvedeny v tabulce 3 [6]. 
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Tabulka 3 ANTHOKYANY PŘÍTOMNÉ V BRUSINKÁCH [6] 

Anthokyanidin Základní struktura R (cukerná část) 

Cyanidin 

 

Galaktosa 

Arabinosa 

Glukosa 

 

Peonidin 

 

Galaktosa 

Arabinosa 

 

Petunidin 

 

Galaktosa 

 

3.7.3 Černý rybíz 

Černý rybíz (Ribes nigrum L.) patří do čeledi meruzalkovité (Grossulariaceae) a 

rodu rybíz (Ribes) [7]. 

Černý rybíz obsahuje hlavně delfinidin-3-rutinosid, cyanidin-3-rutinosid, 

delfinidin-3-glukosid a cyanidin-3-glukosid, což je asi 98% anthokyanů z černého rybízu 

a zbývající 2% tvoří 11 dalších anthokyanů včetně petunidinu a malvinidinu [7]. 
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Tabulka 4 ANTHOKYANY PŘÍTOMNÉ V ČERNÉM RYBÍZU [7] 

Anthokyanidin Základní struktura R (cukerná část) 

Cyanidin 

 

Rutinosa 

Glukosa 

 

Delfinidin 

 

Rutinosa 

Glukosa 

Petunidin 

 

 

Malvidin 

 

 

 

3.7.4 Ostružiny 

Ostružiník křovitý (Rubus fruticosus) patří do čeledi růžovité (Rosaceae) a rodu 

ostružiník (Rubus) [8]. 

Ostružiny obsahují hlavně cyanidin-3-glukosid, cyanidin-3-rutinosid, cyanidin-3-

arabinosid a cyanidin-3-(6-O-malonyl) glukosid [8]. 
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Tabulka 5 ANTHOKYANY PŘÍTOMNÉ V OSTRUŽINÁCH [8] 

Anthokyanidin  Základní struktura 

Cyanidin  

 

 

3.7.5 Višně  

Višeň obecná (Prunus cerasus L.) patří do čeledi růžovité (Rosaceae) a rodu 

slivoň (Prunus) [9]. 

Višně obsahují cyanidin 3-sophorosid, cyanidin-3-glukosylrutinosid, cyanidin-3-

glukosid a cyanidin-3-rutinosid [9]. 

Tabulka 6 ANTHOKYANY PŘÍTOMNÉ VE VIŠNÍCH [9] 

Anthokyanidin  Základní struktura  

Cyanidin  

 

 

3.7.6 Jahody 

Jahodník velkoplodý (Fragaria × ananassa) patří do čeledi růžovité (Rosaceae) a 

rodu jahodník (Fragaria) [11]. 
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Tabulka 7 ANTHOKYANY PŘÍTOMNÉ V JAHODÁCH [11] 

Anthokyanidin  Základní struktura  

Cyanidin 

 

Pelargonidin  
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4. ANALYTICKÁ ČÁST 

4.1 Kapalinová chromatografie (LC) a kapilární elektroforéza 
(CE) 

Pro stanovení anthokyanů bývá používána zejména metoda LC s UV detekcí nebo 

MS detekcí. UV detektor je vhodný pro rutinní analýzu a vývoj metod v kontrolních 

laboratořích. Metoda MS má mnohem větší selektivitu a umožňuje částečnou či 

úplnou identifikaci struktury anthokyanů vhodnou zejména pro složité rostlinné a 

potravní matrice [13]. 

Metoda CE umožňuje použití velmi malých množství vzorků a velmi malých 

množství rozpouštědla, ale má omezené využití při oddělení komplexních vzorků, který 

lze dosáhnout pomocí LC. Vzhledem k tomu, že metoda CE používá mnohem menší 

množství vzorků, nenabízí v porovnání s citlivostí žádnou větší výhodu oproti LC [13]. 

Každá z těchto metod má užitečnou roli při analýze anthokyanů v rostlinných 

materiálech a produktech [13]. 

4.2 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) 

Pro charakterizaci anthokyanů bylo vyvinuto mnoho metod. Rutinní analýzy 

anthokyanů obvykle zahrnují spektrofotometrické a chromatografické techniky. 

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s reverzními fázemi (RP-HPLC) s kolonami 

C18 je obvyklá volba pro oddělení anthokyanů v různých zdrojích. U těchto metod je 

eluční schéma anthokyanů závislé hlavně na rozdělovacích koeficientech mezi mobilní 

fází a stacionární fází C18 a na polaritě analytů. Kyselé médium umožňuje úplné 

přemístění rovnováhy k flavyliovému kationtu, což vede k lepšímu rozlišení a velké 

charakteristické absorbanci mezi 515 a 540 nm, což vysvětluje univerzální aplikaci 

detekce DAD pro kvantifikaci anthokyanů [12]. 

Eluční pořadí na kolonách C18 je obvykle závislé na počtu hydroxylových skupin a 

jejich stupni methoxylace (delfinidin <cyanidin <petunidin <pelargonidin <peonidin 

<malvidin) spolu s počtem glukosidů a jejich acylačním vzorem (diglukosidy 

<monoglukosidy <acetylglukosidy) [12]. 

Ačkoli tato klasická metoda může velmi dobře fungovat pro oddělení 

anthokyanových monoglukosidů, prokázalo se, že má určitá omezení pro separaci a 

stanovení dalších sloučenin. Mezi běžné problémy s existujícími metodami patří malá 

retence anthokyanidin-diglukosidů, které se společně eluují jako smíšené píky nebo v 

kombinaci s anthokyanidinovými monoglukosidy [12]. 
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V oblasti HPLC jsou jednou z nejzajímavějších novinek monolitické kolony. Jejich 

společným znakem je, že jsou tvořeny jedním kusem porézního materiálu a že tento 

monolit vyplňuje celou kolonu. Výměna konvenčních kolon za monolitické může 

umožnit kratší dobu trvání analýzy. Monolitické kolony mají také další výhody oproti 

běžným částicovým kolonám, jako jsou vyšší průtoky při nižších zpětných tlacích. 

Posledním a nejnovějším trendem nejen v chromatografických separacích anhtokyanů 

jsou kolony s povrchově porézními částicemi (core-shell, fused core) a kolony 

s částicemi menšími než   2µm vhodné zejména pro UHPLC aplikace [12].  

4.2.1 Detekce 

Postupy separace popsané výše, zvláště HPLC s reverzními fázemi, se ukázaly 

jako velmi užitečné a metoda HPLC, která se připojila k DAD, se stala metodou pro 

sledování anthokyanových profilů. Při této technice je identifikace sloučeniny založena 

primárně na spektru UV-vis nebo retenčním čase ve srovnání se standardními 

sloučeninami. Detekce DAD však není dostačující k rozlišení mezi sloučeninami s 

podobnými spektrálními vlastnostmi a nedostatkem referenčních sloučenin pro 

srovnávací spektrometrii, která je nosnou technikou charakterizace anthokyanů [12]. 

Protože detektory UV-vis nemohou rozlišit společně eluované sloučeniny, 

informace o struktuře a identifikační kapacita sloučenin poskytované těmito způsoby 

jsou velmi omezené. Proto je potřeba provést potvrzující analýzu pomocí pokročilejších 

přístrojů. HPLC spojená s elektrosprejovým ionizačním hmotnostním spektrometrem 

(MS), zejména tandemovým hmotnostním spektrometrem (MS / MS), může 

poskytovat hmotnostní spektrum neporušených molekulových iontů a fragmentů [12]. 

Píky lze identifikovat tak, že se porovná jejich hmotnostní spektrum a retenční 

čas s referenčními sloučeninami. Strukturní informace z metod HPLC-ESI-MS umožňují 

ověřit výsledky anthokyanového profilu získaného systémem HPLC-DAD [12]. 

ESI je technikou měkké ionizace, která produkuje protonované molekuly v 

pozitivním iontovém módu. Analyzované sloučeniny jsou přítomny v kyselých 

podmínkách jako flavyliové ionty. Produkce molekulárních kationtů v jejich 

hmotnostních spektrech ESI by se tedy měla vyskytovat ideálně s nejvyššími výtěžky. 

Jako modifikátory kyselin v mobilní fázi se používá kyselina mravenčí a kyselina 

trifluoroctová. Při analýze anthokyanů musí být hodnoty pH mobilní fáze v rozmezí od 

1 do 2. Je-li použita kyselina mravenčí, používají se vysoké podíly (5 až 10 %) této 

kyseliny pro dosažení tohoto pH v konvenčních metodách HPLC-DAD, ale v HPLC-MS 

může snížit citlivost detekce. Na druhé straně metody, které používají kyselinu 

trifluoroctovou ve velmi nízkém poměru (0,2-0,6 %), omezují tvorbu iontových párů, 

které mohou snížit citlivost při detekci [12]. 
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4.3 Metoda frakcionace a čištění metodou protiproudé 
chromatografie (CCC) 

Protiproudá chromatografie byla úspěšně použita pro frakcionaci a izolaci čistých 

anthokyanů z mnoha různých zdrojů [12]. 

Směsi rozpouštědel používané pro separaci anthokyanidinů pomocí CCC lze 

považovat za velmi polární. Často obsahují n-butanol, který může být obtížně 

zpracovatelný při odpařování nebo koncentrování, ale umožňuje, aby byly obě fáze 

vysoce polární při zachování dvojfázového systému. Zahrnují také okyselení kyselinou 

trifluoroctovou (TFA), aby se změnila acidobazická rovnováha směrem k flavyliovému 

iontu, což zlepšuje separaci [12]. 

Normální režim provozu je „head to tail“: méně hustá fáze je stacionární fáze a 

hustší fáze je mobilní fáze.  V důsledku toho je to postup sestupného eluování. 

Nicméně metody vzestupného režimu lze nalézt také. Pro zlepšení frakcionace a čištění 

anthokyanů lze použít různá rozpouštědla. Doporučuje se optimalizovat systémy 

rozpouštědel vždy, když je testován nový zdroj, protože složení anthokyanů se může 

výrazně lišit od zdroje ke zdroji. Použití gradientů může být řešením, ale vždy s 

ohledem na to, aby nedošlo k přerušení dvoufázového systému [12]. 

Systémy s více hydrofobním rozpouštědlem umožňují eluci polymerních 

anthokyanů, zatímco monomerní anthokyany zůstávají ve stacionární fázi. Použitím 

méně hydrofobních systémů mohou být monomerní anthokyanidiny eluovány mobilní 

fází. Anthokyany jsou odděleny podle stupně substituce jejich B-kruhu a povahy 

substituentu (glukosid, acetylglukosid,). Obvykle acylované anthokyany předcházejí 

neacyklovaným anthokyanům v „head to tail“ separaci. B-kruh má také značný vliv na 

separaci: anthokyany, které jsou trisubstituované v B-kruhu (delfinidin, petunidin a 

malvidin) mají tendenci eluovat dříve než disubstituované anthokyany (peonidin, 

cyanidin) v režimu „head to tail". Zdá se, že k tomu dochází také u odpovídajících 

acylovaných anthokyanů [12]. 

CCC lze aplikovat přímo na surové zdroje rozpuštěné v jedné z fází systému.  

Nicméně lepší výtěžky byly prokázány, když se provedou purifikační kroky před 

analýzou, jelikož v této situaci mohou být do kolony injektovány větší množství vzorků 

[12]. 

V souhrnu lze použít CCC pro izolaci anthokyanů z různých zdrojů v množství až 

několika stovek miligramů čistých sloučenin. CCC může mít klíčovou roli při identifikaci 

nových struktur, protože poskytuje dostačující množství pro NMR studie neznámých 

anthokyanidinů přítomných ve velmi nízkých koncentracích v přírodních zdrojích. V 

těchto případech HPLC-MS eluovaných frakcí poskytne cenné informace, takže tyto 

sloučeniny mohou být identifikovány [12]. 
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4.4 Použití HPLC s pentafluorofenylovou stacionární fází 
v analýze borůvek 

V této studii bylo zjištěno že pentafluorfenylová stacionární fáze vykazuje 

výbornou separační účinnost pro rychlé stanovení anthokyanů přítomných v borůvkách 

(Brusnice chocholičnatá, Vaccinium corymbosum) [14]. 

Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie s použitím alternativní 

pentafluorfenylové (PFP) stacionární fáze s Core-shell (pevné neporézní jádro) 

částicemi byla vyvinuta a používána pro rychlé oddělení 23 anthokyanů [14]. 

Vysoká účinnost separace anthokyanů byla dosažena na koloně Kinetex PFP o 

rozměrech 150 x 4,6 mm (velikost částic 2,6 μm) s 5 x 4,6 mm předkolonou za použití 

jednoduché lineární gradientové eluce mobilní fází acetonitrilu a vodného roztoku 2 % 

kyseliny mravenčí při průtokové rychlosti 1,0 ml / min při teplotě 50 ° C. Detekční 

vlnová délka byla nastavena na 520 nm pro detekci všech anthokyanů [14]. 

Homogenizovaný borůvkový vzorek byl extrahován za použití čistého methanolu 

s 1,3 % kyselinou mravenčí pomocí ultrazvukové lázně po dobu 20 minut a poté byl 

zfiltrován. Do systému HPLC byl přímo injikován vzorek o objemu 5 μl [14]. 

Vyvinutá metoda ukázala účinné oddělení 23 anthokyanů v celkovém průběhu 21 

minut. Potenciál pentafluorfenylové fáze pro účinné oddělení byl prokázán na širokém 

spektru anthokyanů, které se lišily v glykosylačních a acylačních vzorcích, které se 

vyskytují u borůvek. Fluorovaná stacionární fáze vykazovala alternativní separační 

přístup poskytující jedinečnou selektivitu pro aromatické a polární látky ve srovnání s 

běžnými fázemi C-18 [14]. 

4.5 Stanovení anthokyanů pomocí HPLC-DAD-ESI-MSn v 
borůvkách 

Mobilní fáze byla založena na směsích vody, acetonitrilu a kyseliny mravenčí 

(88,5: 3: 8,5, rozpouštědlo A, 41,5: 50: 8,5, rozpouštědlo B). Lineární gradient, který byl 

použit je následující: 97% A a 3% B po dobu 8 minut; 70% A a 30% B po dobu 20 minut; 

50% A a 50% B po dobu 6 minut; 0% A a 100% B po dobu 4 minut a udržován 2 minuty. 

Nakonec byl lineární gradient vrácen do počátečních podmínek na šest minut. Průtok 

byl 0,19 ml / min. Antokyanové extrakty byly vstřikovány do kolony s obrácenou fází, 

Zorbax Eclipse XDB-C18 (2,1 mm x 150 mm, 3,5 µm částice, Agilent, Německo) [15]. 

ESI-MSn byl použit k identifikaci anthokyanového profilu. Pro účely kvantifikace 

byly chromatogramy DAD extrahovány při 520 nm a jejich koncentrace byly vyjádřeny 

jako ekvivalenty malvidin-3- glukosidu [15]. 
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Celkem bylo zjištěno 36 anthokyanů ve výtažcích z borůvek, které byly 

analyzovány. Tyto anthokyany byly odvozeny z pěti anthokyanidinů: delfinidin, 

cyanidin, petunidin, peonidin a malvidin. Nebyly nalezeny žádné anthokyany založené 

na pelargonidinu. Anthokyany nalezené v borůvkách obsahovaly jako cukernou část 

galaktosu, glukosu, arabinosu a neznámou pentosu, která byla velice podobná 

xylulose. Také byly nalezeny acetylgalaktosidové a acetylglukosidové deriváty z pěti 

výše uvedených anthokyanidinů [15]. 

Hlavní anthokyany u borůvek rabbiteye (Brusnice prutovitá, Vaccinium 

virgatum) a highbush (Brusnice chocholičnatá, Vaccinium corymbosum) jsou omezeny 

na 20 neacylovaných glykosidů, jmenovitě galaktosid, glukosid, arabinosid a méně se 

vyskytující xylosid pěti anthokyanidinů, včetně delfinidinu, cyanidinu, petunidinu, 

peonidinu a maldivinu [15]. 

Pokud však vezmeme v úvahu jiné druhy borůvek, kromě těch, které byly 

zkoumány v současné studii, bylo ve stávající studii nalezeno větší množství a 

rozmanitost anthokyanidinů. Například acylované anthokyanidiny byly hlášeny u 

borůvek lowbush (Brusnice úzkolistá, Vaccinium angustifolium). To zvyšuje počet 

anthokyanů na 27 a dokonce až na 49 u některých divokých druhů (Vaccinium 

angustifolium a Vaccinium myrtilloides), ve kterých byly rovněž detekovány 

diglykosidy. Je také důležité zdůraznit, že různé druhy borůvek někdy mají odlišné 

anthokyanové profily [15]. 

4.6 Použití kombinovaných chromatografických technik u 
borůvek 

V této práci byla vyvinuta účinná metoda pro přípravu škály anthokyanových 

směsí s vysokou čistotou. Ethanol, ethylacetát (EtOAc) a HCl, které mohou sloužit jako 

dobré náhrady toxického methanolu, acetonu a kyseliny trifluoroctové (TFA), jsou 

velmi vhodné pro extrakci a čištění anthokyanových směsí [16]. 

Také byla zavedena inovativní metoda semipreparativního HPLC, která efektivně 

odděluje čisté anthokyanové monomery z borůvkových vzorků. Čisté anthokyany jsou 

užitečné nejen jako normy pro kvantitativní měření, ale také jako referenční hodnoty 

pro hodnocení biologické aktivity rostlinných extraktů [16]. 

V této studii byly izolovány vysoce čisté směsi anthokyanů z borůvek za použití 

kombinace sloupcové chromatografie a semipreparativní HPLC. Byl zaveden účinný 

eluční systém pro separaci vysoce čistých anthokyanových směsí s vodným ethanolem 

obsahujícím 0,01 % HCl nejdříve v koloně Amber-lite XAD-7HP (ethanol / H20 = 35:65) 

a pak v koloně Sephadex LH-20 (ethanol / H20 = 25:75). Surové anthokyanové extrakty 

byly izolovány za použití kolony Amberlite a čistota 32% byla získána na základě UV-vis 

analýzy [16]. 
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Tři frakce anthokyanových směsí byly izolovány ze surových extraktů za použití 

Sephadex kolony s čistotou 59% až 68%. Tři čisté monomerní anthokyany: malvidin-3-

O-glukosid, petunidin-3-O-glukosid a delfinidin-3-0-glukosid byly izolovány pomocí 

semipreparativní HPLC a identifikovány metodou HPLC-DAD-ESI-MS / MS. Čistota 

těchto anthokyanů byla stanovena pomocí analytické HPLC a odhadnuta na 97,7 %, 

99,3 % a 95,4 %. Výsledek této studie může přispět k podpoře čištění anthokyanů z 

většiny odrůd borůvek a jiných rostlinných materiálů [16]. 

4.7 Použití HPLC-ESI-IT-TOF-MS u borůvek 

V této studii byl zkoumán systematický přístup k optimalizaci extrakce a 

identifikace anthokyanů z borůvek pomocí HPLC-UV a HPLC-ESI-IT-TOF-MS. Byly 

zkoumány účinky homogenizace vzorků, výběr extrakčního rozpouštědla, typ kyseliny a 

množství použité v extrakčním rozpouštědle. Bylo zjištěno, že směs methanolu, vody a 

kyseliny trifluoroctové (70: 30: 1) je nejlepším systémem pro extrakci borůvkových 

anthokyanů [17]. 

V této studii byly zkoumány 3 metody: 

• "Metoda 1" využívá sloupec ODS Hypersil (200 mm x 4,6 mm, 5 µm, Agilent 

Technologies, Santa Clara, CA, USA). Bylo dosaženo separace anthokyanů za 

použití gradientového profilu se směsí voda: THF: TFA (98: 2: 0,1) jako 

rozpouštědlem A a s acetonitrilem jako rozpouštědlem B [17]. 

• "Metoda 2" použila sloupec Zorbax SB-C18 (150 mm x 4,6 mm, 3,5 µm, Agilent 

Technologies, Santa Clara, CA, USA). Anthokyanová separace byla provedena 

gradientovou elucí za použití 10% kyseliny mravenčí ve vodě jako rozpouštědla 

A a acetonitrilu jako rozpouštědla [17]. 

• "Metoda 3" použila sloupec Gemini C18 (100 mm x 2,0 mm, 3 µm, 

Phenomenex, Torrance, CA, USA) a ochrannou kolonu Gemini C18 (4,0 mm × 

2,0 mm, 3 µm, Phenomenex, Torrance, CA, USA). K oddělení anthokyanů byla 

použita 1,0 % kyselina mravenčí ve vodě jako rozpouštědla A a acetonitrilu jako 

rozpouštědla B [17]. 

Homogenizace lyofilizací a mletím ukázala zlepšenou reprodukovatelnost bez 

ztráty UV reakce. Bylo zjištěno, že ethanol, aceton a methanol jsou nejúčinnějšími 

rozpouštědly pro extrakci z borůvek. Kyselina trifluoroctová a kyselina chlorovodíková 

jsou nejvhodnějšími kyselinami k okyselení extrakčních rozpouštědel, i když kyselina 

chlorovodíková nemusí být tou nejlepší volbou pro účely identifikace kvůli rozkladu 

anthokyanů. Metoda 2 se ukázala jako nejvhodnější metoda chromatografické 

separace pomocí HPLC-UV, ale nemusí být vhodná pro použití s hmotnostní 

spektrometrií v důsledku vysokého obsahu kyseliny mravenčí v mobilní fázi (10 %). 
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Vysoký obsah kyselin může být také problematický pro kolony na bázi oxidu 

křemičitého. Pro metodu HPLC-ESI-IT-TOF-MS bylo prokázáno, že metoda 3 poskytuje 

dostatečnou separaci a odezvu 25 jednotlivých anthokyanů u borůvek bluebush, což 

dále umožňuje využití tandemové fragmentace MS a měření s vysokou přesností 

hmotnosti pro kvalitativní přiřazení [17]. 

 

4.8 Preparativní HPLC pro izolaci anthokyanů v brusinkách 

Byla použita směs methanolu, vody, acetonitrilu a kyseliny mravenčí pro 

oddělování brusinkových sloučenin pomocí preparativní HPLC [18]. 

Charakterizace biologické aktivity brusinové směsi je omezena metodolou 

izolace. Jediný rychlý postup pro polyfenolovou izolaci byl vyvinut pomocí 

semipreparativní HPLC. Neflavonoidní sloučeniny byly odstraněny předběžným 

čištěním před semi-preparativní HPLC. Frakce byly analyzovány za účelem zjištění 

čistoty (99 %) pomocí HPLC-ESI-MS detekce v negativním iontovém módu a při on-line 

DAD UV-VIS spektroskopii [18]. 

Izolované brusinkové flavonoly obsahovaly quercetin-3-galaktosid, quercetin-3-

glukosid, quercetin-3-rhamnosid, myricetin-3-galaktosid, myricetin-3-arabinofuranosid 

a quercetin-3-0-(6´´-p-benzoyl)-β -galactosid. Izolované proanthokyanidiny obsahovaly 

monomery, dimery, trimery a větší polymery. Anthokyany sestávaly převážně z 

galaktosidových a arabinosidových konjugátů kyanidinu a peonidinu [18]. 

Identita látek byla potvrzena pomocí 1D-NMR a 2D-NMR spektrometrie stejně 

jako referenční standardy. Flavonolové frakce vykazovaly nejvyšší antioxidační aktivitu 

v závislosti na dávce, zatímco anthokyanová frakce vykazovala nejmenší aktivitu [18]. 

 

4.9 Použití HPLC s detekcí UV/VIS a MS u analýzy brusinek 

Tato studie byla prováděna na brusinkách ze severní Ameriky (Vaccinium 

macrocarpon). Izolace těchto fenolických sloučenin a flavonoidů (anthokyanové 

pigmenty a další sekundární rostlinné metabolity jako flavonoly, flavan-3-oly, 

proanthokyanidiny a deriváty kyseliny fenolové) ze vzorové matrice je předpokladem 

pro jakoukoli komplexní analýzu. Dosud nejrozšířenější analytickou technikou pro 

charakterizaci těchto sloučenin byla vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) 

spojená s detekcí ultrafialovým a viditelným zářením (UV / Vis) a hmotnostním 

spektrometrem (MS) [19]. 
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Díky této technice byly v brusinkách stanoveny anthokyany založené na 

cyanidinu, peonidinu, delphinidinu, pelargonidinu, petunidinu a malvidinu. Cukerná 

část byla tvořena cukry: galactosa, arabinosa a glukosa [19]. 

4.10  Srovnání druhů brusinek pomocí HPLC-DAD 

Hlavním cílem této studie bylo charakterizovat a porovnat chemické složení 2 

malých brusinkových druhů ze západního pobřeží, které se tradičně používají 

(Vaccinium oxycoccos L. a Vaccinium vitis-idaea L.) s komerčně pěstovanými velkými 

brusinkami (Vaccinium macrocarpon Ait.) z východního pobřeží Severní Ameriky. V. 

oxycoccos a V. macrocarpon obsahovaly 5 hlavních anthokyanů, které jsou známé v 

brusininkách; nicméně poměr glykosylovaných peonidinů na cyanidinů byly různé a V. 

vitis-idaea neobsahovala měřitelné množství glykosylovaných peonidinů [20]. 

Obsah anthokyanů byl stanoven použitím dříve validované metody 

optimalizované pro rychlé rozlišení. Lyofilizované brusinky byly extrahovány MeOH a 

koncentrovanou kyselinou chlorovodíkovou (98: 2). Chromatografická separace byla 

provedena na systému HPLC Agilent 1100 Series za použití kolony Zorbax SB C18 Rapid 

Resolution HT (4,6 x 50 mm, 1,8 µm), mobilní fáze A: 0,5 % vodný roztok kyseliny 

fosforečné (99,5: 0,5) mobilní fáze B: voda-acetonitril-ledová kyselina octová-kyselina 

fosforečná (50,0: 45,5: 1: 0: 0,5) gradientovou elucí. Detekční vlnová délka byla 520 nm 

[20]. 

V. macrocarpon měl nejvyšší celkový obsah anthokyanů a všech 5 hlavních 

anthokyanů běžných u brusinek byly kvantifikovány u plodů, přičemž peonidin-3-O-

galaktosid byl přítomen ve významně vyšších koncentracích než ostatní anthokyany 

[20]. 

Plody Vaccinium oxycoccus také obsahovaly všech 5 hlavních anthokyanů, ale 

poměr glykosylovaných peonidinů k cyanidinům byl asi 20:80 ve srovnání s 60:40 u V. 

macrocarponu [20]. 

Plody V. vitis-idaea obsahovaly měřitelné množství pouze glykosylovaných 

cyanidinových anthokyanů a neobsahovaly měřitelné množství glykosylovaných 

peonidinů [20]. 

4.11  Metoda HPLC-MS a vliv koncentrace vodného ethanolu 
v extraktech z černého rybízu 

Ethanolové extrakty připravené z plodů tří druhů černého rybízu ("Record", 

"Blackdown" a "Ronix") macerované ve třech koncentracích (40%, 60% a 96%) 

vodného ethanolu byly zkoumány z hlediska profilu anthokyanů, celkového obsahu 

fenolů a antioxidační aktivity [21]. 
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Bylo detekováno a kvantifikováno devět různých anthokyanů pomocí HPLC-MS v 

ethanolových extraktech černého rybízu, tj. delfinidin-3-glukosid, delfinidin-3-

rutinosid, cyanidin-3-glukosid, cyanidin-3-rutinosid, petunidin-3-rutinosid, 

pelargonidin-3-rutinoside, peonidin-3-rutinosid, petunidin-3-(6-kumaroyl)-glukosid a 

cyanidin-3-(6-kumaroyl)-glukosid [21]. 

 Nejvyšší obsah anthokyanů byl nalezen v extraktech vyrobených v 60% ethanolu, 

přičemž celkový obsah fenolů byl nejvyšší při 96% koncentraci ethanolu. Výtěžek 

extrakce jednotlivých anthokyanů byl různě ovlivněn nárůstem ethanolové 

koncentrace. Maximální výtěžek extrakce většiny jednotlivých anthokyanů byl dosažen 

při 60% koncentraci ethanolu s výjimkou 3-(6-kumaroyl)-glukosidu cyanidinu a 

petunidinu, jejichž maximální extrakce se vyskytla při 96% koncentraci ethanolu [21]. 

4.12  Stanovení v kultivarech černého rybízu metodou HPLC-DAD 

V této práci byl stanovován delphinidin-3- glukosid, delphinidin-3- rutinosid, 

cyanidin-3- glukosid a cyanidin-3- rutinosid v černém rybízu a v rybízových džusech. Pro 

toto stanovení byla vyvinuta HPLC-DAD metoda. Byla použita mobilní fáze methanol – 

2 % kyselina mravenčí za podmínek gradientové eluce. Separace probíhala na koloně 

Supelco Analytical, Ascentis Express C18 (2,7 μm, 15 cm x 4,6 mm). Detekční vlnová 

délka byla nastavena na 520 nm. Bylo hodnoceno téměř dvacet odrůd černého rybízu a 

výsledky ukázaly značnou variabilitu obsahu anthokyanů v jednotlivých odrůdách [22]. 

4.13  Stanovení složení a stability metodou HPLC-UV-MS 
v černém rybízu 

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s detektory UV a hmotnostní 

spektrometrií se používá k monitorování složení a stability anthokyanů v černém rybízu 

sklizených v různých fázích zralosti [23]. 

Anthokyanové profily extraktů z černého rybízu byly charakterizovány pomocí 

HPLC za použití kolony RP-C18 Lichrosher 100 RP 18e (125 x 4 mm, 5 μm). Eluenty byly 

4% H3P04 ve vodě (A) a 100% acetonitril (ACN) [23]. 

Koncentrace anthokyanů v plodu Ribes nigrum se během celé doby zrání 

zvyšuje. Nejvyšší množství pigmentů se nachází v přezrálých bobulích. Koncentrace 

anthokyanů je vyšší u plodů pozdních druhů černého rybízu (Vakariai a Ben Alder) [23]. 

Pomocí HPLC-UV-MS byly identifikovány cyanidin-3-rutinosid, cyanidin-3-

glukosid, delphinidin-3-rutinosid a delphinidin-3-glukosid jako čtyři hlavní pigmenty 

černého rybízu. Chromatografická analýza výtažků barviv ukázala, že hlavní čtyři 

pigmenty černého rybízu jsou stejně citlivé na UV záření. Jejich koncentrace se snížila v 

průměru o 45-55 %. Nejvíce tepelně stabilní složkou byl cyanidin-3- rutinosid. 
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Rutinosidy byly stabilnější než glykosidy během 12 měsíců skladování extraktu při 8 ° C 

[23]. 

Delphinidin-3- rutinosid je dominantní složkou v červenohnědých bobulích 

(nástup dozrávání) a cyanidin-3- rutinosid je hlavním pigmentem v černých (zralých) 

bobulých. Studie vlivu teploty a světla na stabilitu hlavních pigmentů u černého rybízu 

ukazují, že vodný roztok připravený ze suchého barviva je stabilnější ve srovnání s 

vodně-ethanolovým extraktem barviv. Zjistilo se, že cyanidin-3- rutinosid je nejvíce 

tepelně stabilní anthokyan [23].  

4.14  Charakterizace anthokyanů a proanthokyanidinů v rybízu, 
černém jeřábu, bezu černém a angreštu pomocí HPLC-ESI-
MS/MS 

Anthokyany a proanthokyanidiny byly charakterizovány metodou HPLC-ESI-

MS/MS spojenou s diodovým polem a/nebo fluorescenčním detektorem v sedmi 

kultivarech Ribes nigrum (černý rybíz) a Ribes rubrum (červený rybíz), šest kultivarů 

Ribes grossularia (angrešt), Aronia melanocarpa (černý jeřáb) a Sambucus nigra (bez 

černý). V těchto plodech bylo zjištěno třicet jedna různých anthokyanů, ale ne každý 

anthokyan byl pozorován u každého druhu bobulí. Z těchto plodů byla poprvé zjištěna 

řada menšinových anthokyanů. Koncentrace jednotlivých anthokyanů u všech bobulí 

byly kvantifikovány za použití příslušných anthokyanidinových 3- glukosidových 

standardů [24]. 

Obecně má černý jeřáb nejvyšší celkové koncentrace anthokyanů. Nejnižší 

koncentrace anthokyanů ve studovaných plodech byla zjištěna v angreštu.  Dva 

kultivary angreštu (Marigold a Leveler) neobsahovaly žádné anthokyany [24]. 

 

4.15  Kvantifikace anthokyanů ve šťávách z černého rybízu 
pomocí HPLC a vyšetření jejich pH stability  

Byla vyvinuta metoda kvantitativního stanovení čtyř anthokyanů cyanidin-3-O-

β-glukosidu, cyanidin-3-O- β -rutinosidu, delfinidin-3-0- β -glukosidu a delphinidin-3-0- 

β -rutinosidu ze šťávy černého rybízu s rychlou separací pomocí HPLC [25]. 

Pro optimalizaci manipulace se vzorky obsahujícími anthokyany se zkoumala 

stabilita anthokyanů závislá na pH. Čtyři anthokyany byly inkubovány po dobu 24 hodin 

ve vodných roztocích při 13 různých úrovních pH mezi 0,6 a 5,2, poté byly vzorky 

analyzovány pomocí HPLC. Více než 90 % každého anthokyanu zůstalo zachováno až do 
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hodnoty pH 3,3. Při pH 3,8 bylo zjištěno lokální minimum stability a při pH> 4,5 se 

stabilita dále rychle snížila [25]. 

4.16  Využití gelové filtrace a HPLC-DAD u ostružin 

Byla použita gelová filtrace ethanolových extraktů z Ostružiníku křovitého 

(Rubus fruticosus sp.), čímž byl získán extrakt obsahující anthokyany. Profil anthokyanů 

identifikoval jako primární (asi. 90 % celkového) anthokyan přítomný v ostružinách 

cyanidin-3- glukosid. Gelová filtrace surových extraktů vedla k 20násobnému zvýšení 

celkového obsahu anthokyanů bez změny podílu cyanidin-3- glukosidu [26]. 

Extrakty z ostružin byly rozpuštěny ve směsi 50 % okyselené vody (3 % kyseliny 

fosforečné) a 50 % methanolu. Analýza HPLC byla provedena za použití systému HPLC 

Agilent 1100 (Agilent Technology 1100 série, Palo Alto, Ca) vybaveného kvartérními 

čerpadly, autosamplerem a diodovým detektorem. Separace anthokyanů byla 

provedena s použitím kolony Zorbax RX-C18 (5 µm, 4,6 mm x 250 mm) při 30 ° C. 

Mobilní fáze se skládaly ze 100 % methanolu (A) a 3 % kyseliny fosforečné (B) při 

průtoku 1 ml / min [26]. 

4.17  Vliv vysokotlakého zpracování na jahodové a ostružinové 
pyré 

Tato studie byla provedena za účelem posouzení vlivu vysokotlakého ošetření a 

konvenčního tepelného zpracování na antioxidační aktivitu, úrovně klíčových 

antioxidačních skupin (polyfenoly, kyselina askorbová a anthokyany) a barvu 

jahodového a ostružinového pyré. Bioaktivní sloučeniny (cyanidin-3- glukosid, 

pelargonidin-3- glukosid, kyselina askorbová) byly měřeny v jahodových a 

ostružinových pyré podrobených vysokotlaké úpravě (400, 500, 600 MPa / 15 min / 10-

30 ° C) a tepelnému ošetření (70 ° C / 2 minuty) [27]. 

Vzorky byly extrahovány směsí methanolu, kyseliny octové a vody v poměru 25: 

1: 24. Mobilní fáze pro HPLC analýzu sestávala z acetonitrilu, methanolu a kyseliny 

octové, která byla smíchána s kyselinou trichloroctovou. Separace byly prováděny na 

koloně Zorbax SB C18, 5 µm, 150 x 4,6 mm (Agilent Technologies,) [27]. 

Vzorky každého pyré byly hodnoceny ihned po zpracování. Různá tlaková 

ošetření nezpůsobila významnou změnu kyseliny askorbové. Naproti tomu po 

tepelném zpracování byla degradace kyseliny askorbové 21 % ve srovnání s 

nezpracovaným pyré [27]. 

Nicméně, žádné významné změny u anthokyanů nebyly pozorovány mezi 

tlakem ošetřeným a nezpracovaným pyré, zatímco konvenční tepelné ošetření výrazně 

snížilo hladiny. Obecně byly antioxidační aktivity tlakově ošetřených jahodových a 



37 
 

ostružinových pyré výrazně vyšší než u tepelně zpracovaných vzorků. Změny barev byly 

menší u tlakových pyré, ale u tepelně ošetřených vzorků byly rozdíly mírně vyšší [27]. 

Zpracování jahod a ostružin zpracováním vysokým tlakem může být účinnou 

metodou k zachování kvality těchto produktů. Proto může být zpracování za vysokých 

tlaků při mírných teplotách vhodné k produkci výživných a čerstvých pyré. Antioxidační 

aktivita, kyselina askorbová a anthokyany po vystavení vysokotlakému ošetření (400 až 

600 MPa) byly dobře zachovány [27]. 

Výsledky této studie ukazují, že červenost a intenzita barvy jahodového a 

ostružinového pyré byly lépe zachovány díky vysokotlakému zpracování než při 

konvenčním tepelném zpracování [27]. 

Hlavní anthokyan přítomný v jahodovém pyré je pelargonidin-3- glukosid. 

Žádný významný rozdíl mezi hladinami pelargonidin-3- glukosidu ve vzorcích 

ošetřených vysokým tlakem nebyl zjištěn u jahodových pyré bez ohledu na úroveň 

tlaku. Hlavní anthokyan přítomný v ostružinovém pyré je cyanindin-3- glukosid [27]. 

Podobně jako u výsledků zaznamenaných pro hladiny pelargonidin-3- glukosidu 

v jahodových pyré podrobených konvenční tepelné úpravě byly hladiny cyanindin-3- 

glukosidu v tepelně zpracovaném ostružinovém pyré výrazně nižší než u 

nezpracovaného vzorku. Toto snížení může být způsobeno jednoduchým tepelným 

rozkladem vzorků, i když tepelné zpracování bylo relativně krátké (70 ° C, 2 minuty) 

[27]. 

4.18  Stanovení anthokyanů ve vybraných druzích drobného 
ovoce  

V této studii byly hodnoceny ostružiny (Rubus sp.), černé maliny (Rubus 

occidentalis), borůvky (Vaccinium angustifolium), brusinky (Vaccinium macrocarpon), 

červené maliny (Rubus idaeus) a jahody (Fragaria ananassa). Hodnocen byl celkový 

obsah fenolů a anthokyanů. Surové extrakty byly frakcionovány kvůli získání extraktů 

volných anthokyanů a extraktů obohacených anthokyany. Každý surový extrakt z 

bobulí byl frakcionován adsorpční chromatografií, čímž byly získány extrakty volných 

anthokyanů a extrakty obohacené anthokyany po odstranění rozpouštědla ve vakuu 

[28]. 

Chemické složky těchto bobulových extraktů byly předtím charakterizovány pomocí 

vysoko účinné kapalinové chromatografie s UV detekce (HPLC-UV) a s elektrosprejovou 

ionizační hmotnostní spektrometrií (HPLC-ESI-MS). Byla potvrzena identita jednotlivých 

anthokyanů [28]. Přehled anthokyanů obsažených ve vybraných druzích bobulí: 
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Ostružiny:  

➢ cyanidin-3-O-glucosid, cyanidin-3-O-arabinosid, cyanidin-3-O-xylosid, 

cyanidin-3-O-malonylglucosid a cyanidin-3-O-dioxalylglucosid 

Černé maliny:  

➢ cyanidin-3-O-sambuosid, cyanidin-3-O-glucosid, cyanidin-3-O-

xylosylrutinosid a cyanidin-3-O-rutinosid 

Borůvky:  

➢ cyanidin-3-O-galactosid, petunidin-3-O-galactosid, petunidin-3-O-

glucosid, peonidin-3-O-galactosid a malvidin-3-O-glucosid 

Brusinky:  

➢ cyanidin-3-O-galactosid, cyanidin-3-O-arabinosid, peonidin-3-O-

galactosid a peonidin-3-O-arabinosid 

Červené maliny:  

➢ cyanidin-3-O-glucosid, cyanidin-3-O-arabinosid a delphinidin-3-O-

arabinosid 

Jahody:  

➢ cyanidin-3-O-glucosid, pelargonidin-3-O-glucosid a pelargonidin-3-O-

rutinosid 

[28]. 

4.19  Stanovení anthokyanů ve višních  

Anthokyany byly charakterizovány a kvantifikovány ve čtyřech kultivarech višní 

pomocí HPLC a hmotnostní spektrometrie. Byl použit detektor diodového pole. 

Cyanidin-3- glukosylrutinosid a cyanidin-3- rutinosid byly hlavní anthokyany nalezené 

ve všech kultivarech višní [29]. 

Pro HPLC analýzu byly vzorky dávkovány na kolonu s reverzní fází (Symmetry 

RP-18 250 x 5 mm) s izokratickou elucí s použitím směsi voda/kyselina 

mravenčí/acetonitril (87:10:3) a voda/kyselina mravenčí/acetonitril (40:10:50). Pro 

analýzu byl použit HPLC systém HP 1100 (Helwett-Packard, Waldbronn, Německo). 

Detekce byla provedena při 518 nm a pro hmotnostní detekci byl použit režim 

monitorování iontů měřený v pozitivním módu [29]. 
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 Pro výpočet koncentrací cyanidin-3- glukosylrutinosidu a cyanidin-3- rutinosidu 

byla použita kalibrace pomocí chloridu kyaninu, protože nebyla k dispozici čistý 

referenční standard. [29]. 

4.20  Metoda RP-LC-DAD pro analýzu anthokyanů v jahodách 

Metoda RPLC-DAD pro analýzu osmi anthokyanů byla vyvinuta, validována a 

aplikována na extrakty z jahod. Chromatografická metoda byla provedena za použití 

gradientové eluce na koloně C-18 (250 mm x 4,6 mm x 4,0 µm) (Phenomenex, 

Torrance, CA, USA) spolu s ochrannou před-kolonou se stejnými vlastnostmi a s 

mobilní fází: okyselená voda-methanol [30]. 

V této práci byla vyvinuta RPLC-DAD metoda pro čtyři anthokyany (cyanidin-3,5- 

diglukosid, cyanidin-3- glukosid, malvidin-3- glukosid a pelargonidin-3- glukosid) a čtyři 

anthokyanidiny (cyanidin, malvidin, pelargonidin a delfinidin) pomocí analytických 

standardů. Chromatografická separace anthokyanů se obvykle provádí v kapalinové 

chromatografii s reverzní fází za použití acetonitrilu nebo methanolu v pufrovaných 

vodných systémech. V této studii byly testovány obě rozpouštědla, aby se vytvořila 

mobilní fáze, přičemž methanol měl lepší výsledky jak v izokratickém, tak v 

gradientovém elučním režimu. Methanol je nejrozšířenějším organickým 

rozpouštědlem při extrakci těchto pigmentů, umožňující přímé dávkování extraktu bez 

odpařování rozpouštědla, což může vést ke ztrátám způsobeným nestabilitou 

anthokyanů při vysokých teplotách [30]. 

4.21  Komplexní dvourozměrná kapalinová chromatografie 

Tento článek popisuje vyhodnocení off-line komplexní dvoudimenzionální 

kapalinové chromatografie (LC × LC) pro analýzu anthokyanů. V první dimenzi byla 

použita hydrofilní interakční chromatografie (HILIC) v kombinaci s kapalinovou 

chromatografií s reverzní fází (RP-LC) ve druhé dimenzi. HILIC separace byla provedena 

na koloně XBridge BEH Amide (150 mm x 4,6 mm, 2,5 µm částice) s předkolonou 

Krudcatcher UHPLC (Phenomenex, Torrace USA). Binární mobilní fáze sestávala z (A) 

0,4 % kyseliny trifluoroctové v acetonitrilu a (B) 0,4 % kyseliny trifluoroctové ve vodě. 

Pro selektivní detekci anthokyanů byla použita detekce diodového pole. Výhody 

dvoudimenzionální separace byly demonstrovány oddělením různorodých anthokyanů 

v borůvkách, červených ředkvičkách, černých fazolích, červeném grepu a červeném 

zelí. Tato metoda přinesla informace, které nemohly být získány klasickou HPLC 

separací v jednokolonovém uspořádání [31].



Tabulka 8 Souhrnné informace o separačních metodách ke stanovení anthokyanů 

Metoda Stanovovaná 

látka 

Ovoce Kolona Mobilní fáze Detektor Zdroj 

HPLC 23 anthokyanů borůvky Kinetex PFP (150 mm x 4,6 

mm, velikost částic 2,6 μm)  

acetonitril a vodný roztok 2 % kyseliny 

mravenčí (s pentafluorfenylovou 

stacionární fází) 

DAD 14 

HPLC 36 anthokyanů borůvky Zorbax Eclipse XDB-C18 (150 

mm x 2,1 mm, velikost částic 

3,5 µm) 

směs vody, acetonitrilu a kyseliny 

mravenčí 

DAD-ESI-MSn 15 

kombinace 

sloupcové 

chromatografie a 

semipreparativní 

HPLC 

14 anthokyanů borůvky Amber-lite XAD-7HP (500 mm 

× 26 mm) a Sephadex LH-20 

(600 mm × 10 mm) 

methanol a 3 % kyselina octová UV-vis 

detektor 

16 

HPLC 25 anthokyanů borůvky ODS Hypersil (200 mm x 4,6 

mm, velikost částic 5 µm), 

Zorbax SB-C18 (150 mm x 4,6 

mm, velikost částic 3,5 µm), 

Gemini C18 (100 mm x 2,0 

mm, velikost částic 3 µm) 

 

voda: THF: TFA a acetonitril 

10 % kyselina mravenčí ve vodě a 

acetonitril 

1,0 % kyselina mravenčí a acetonitril 

UV detektor 

a ESI-IT-TOF-

MS 

17 
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Preparativní HPLC 6 anthokyanů brusinky Sephadex LH-20 (100 mm x 45 

mm) 

směs methanolu, vody, acetonitrilu a 

kyseliny mravenčí 

ESI-MS a DAD 

UV-VIS 

18 

HPLC 16 anthokyanů brusinky -- -- UV/VIS a MS 19 

HPLC 5 anthokyanů brusinky Zorbax SB C18 Rapid 

Resolution HT (50 mm x 4,6 

mm, velikost částic 1,8 µm) 

0,5 % vodný roztok kyseliny 

fosforečné a voda-acetonitril-ledová 

kyselina octová-kyselina fosforečná 

DAD 20 

HPLC 9 anthokyanů černý rybíz Phenomenex Gemini C18 (150 

mm x 4,60 mm, velikost částic 

3 µm) 

acetonitril a kyselina mravenčí MS 21 

HPLC 4 anthokyany černý rybíz Supelco Analytical, Ascentis 

Express C18 (150 mm x 4,6 

mm, velikost částic 2,7 μm) 

methanol a 2 % kyselina mravenčí DAD 22 

HPLC 4 anthokyany černý rybíz RP-C18 Lichrospher 100 RP 18e 

(125 mm x 4 mm, velikost 

částic 5 μm) 

4% kyselina fosforečná ve vodě a 

100% acetonitril 

UV-MS  23 

HPLC 31 anthokyanů černý a červený 

rybíz, angrešt, 

černý jeřáb a bez 

černý 

-- -- ESI-MS/MS-

DAD a/nebo 

fluorescenční 

detektor 

24 

HPLC 4 anthokyany černý rybíz -- -- -- 25 



42 
 

HPLC cyanidin-3-

glukosid 

ostružiny Zorbax RX-C18 (250 mm x 4,6 

mm, velikost částic 5 µm) 

100 % methanol a 3 % kyselina 

fosforečná 

DAD 26 

HPLC cyanindin-3-

glukosid a 

pelargonidin-3-

glukosid 

jahody a 

ostružiny 

Zorbax SB C18 (150 mm x 4,6 

mm, velikost částic 5 µm) 

acetonitril, methanol a kyselina 

octová smíchaná s kyselinou 

trichloroctovou 

DAD 27 

HPLC 17 anthokyanů ostružiny, černé 

maliny, borůvky, 

brusinky, červené 

maliny, jahody  

XAD-16 Amberlite (300 mm x 

3,5 mm) 

-- UV detektor 

a ESI-MS 

28 

HPLC cyanidin-3- 

glukosylrutinosi

d a cyanidin-3- 

rutinosid 

višně Symmetry RP-18 (250 mm x 5 

mm) 

voda/kyselina mravenčí/acetonitril MS-DAD 29 

RPLC 4 anthokyany jahody Phenomenex C18 (250 mm x 

4,6 mm, velikost částic 4 µm) 

okyselená voda-methanol DAD 30 

HILIC × RP-LC -- borůvky, 

ředkvičky, černé 

fazole, červený 

grep, červené zelí 

XBridge BEH Amide (150 mm x 

4,6 mm, velikost částic 2,5 µm) 

0,4 % kyselina trifluoroctová v 

acetonitrilu a 0,4 % kyselina 

trifluoroctová ve vodě 

DAD 31 



5. ZÁVĚR 

Cílem této rešeršní práce bylo sepsat informace týkající se anthokyanů, což jsou 

přírodní barviva, která jsou obsažena v různých druzích potravin a v různých rostlinách. 

První část této práce je věnována vlastnostem anthokyanů, jejich struktuře, 

biosyntéze, funkci a výskytu ve vybraných druzích ovoce.   

Druhá část je věnována metodám, kterými lze stanovit anthokyany ve vybraných 

druzích drobného ovoce. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s reverzními fázemi 

(RP-HPLC) s kolonami C18 je nejpoužívanější metodou pro oddělení anthokyanů v 

různých zdrojích. Nejčastějším typem detekce je DAD podporovaný MS detekcí 

umožňující přesnou identifikaci anthokyanů ve složitých rostlinných materiálech.  

Stále více jsou využívány monolitické kolony díky svým vlastnostem. Zkracují dobu 

trvání analýzy. Jejich další výhodou, oproti běžným částicovým kolonám, jsou vyšší 

průtoky při nižších zpětných tlacích. Podobnou výhodu poskytují i stále častěji 

využívané kolony s technologií pevného jádra, které díky menší difúzi umožňují účinné 

separace za poměrně nízkých tlaků. Nespornou přidanou hodnotu pro separaci 

složitých směsí anthokyanů představuje kombinace různých chromatografických 

přístupů v kombinaci různých stacionárních fází, např. při 2D chromatografii 

kombinace HILIC s reverzní fází. Souhrnný přehled jednotlivých komentovaných metod 

pro stanovení anthokyanů je uveden na konci analytické části této práce. 

Anthokyany se nejčastěji stanovují v borůvkách a černém rybízu. Nejčastějšími 

anthokyany jsou 3- glukosidové deriváty cyanidinu, které se vyskytují ve všech 

stanovovaných druzích ovoce. Mezi nejběžnější metody extrakce patří extrakce na 

tuhou fázi (SPE) a extrakce do okyselené organické fáze (methanol a acetonitril 

s kyselinou mravenčí). 
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6. POUŽITÉ ZKRATKY 

CCC   protiproudová chromatografie (Countercurrent chromatography) 

CE   kapilární elektroforéza (capillary electrophoresis) 

DAD   detektor diodového pole (Diod Array detektor) 

ESI   ionizace elektrosprejem 

HILIC   hydrofilní interakční chromatografie (Hydrophilic interaction 

chromatography) 

HPLC   Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (high performance liquid 

chromatography) 

LC   kapalinová chromatografie (liquid chromatography) 

MALDI   matricová laserová desorpce/ionizace (matrix-assisted laser 

desorption/ionization) 

MS   hmotností spektroskopie (mass spectrometry) 

NMR   nukleární magnetická resonance 

RP-HPLC  vysokoúčinná kapalinová chromatografie s reverzní fází 

SPE   extrakce na pevnou fázi (solid phase extraction) 

TLC   tenkovrstvá kapalinová chromatografie (thin layer chromatography) 

TOF   detektor doby letu (time-of-flight) 

UHPLC ultraúčinná kapalinová chromatografie (ultra high performance liquid 

chromatography) 
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