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1. Úvod 

Černý bez patřil a stále patří mezi v potravinářství a v tradiční medicíně významné 

rostliny díky svým obsahovým látkám. Obsahuje vitaminy, stopové prvky a především 

sekundární metabolity jako jsou anthokyany a flavonoidy, které mají významné 

antioxidační účinky. Antioxidační znamená, že působí proti volným radikálům. Buď 

dochází k zabránění vzniku těchto radikálů, nebo jsou volné radikály po vzniku 

zneškodněny. Díky těmto účinkům je černý bez zajímavý pro další výzkum a možné 

využití rostlinných produktů v boji proti nepříznivým účinkům volných radikálů. Volné 

radikály se účastní nemocí, jako je například rakovina, zánět, metabolický syndrom, 

diabetes mellitus a hrají velkou roli v procesu stárnutí.  

Denní příjem anthokyanů z lidské potravy je závislý na charakteru stravování. 

Anthokyany se do lidského těla dostávají zejména při konzumaci barevných plodů, jako 

jsou černý bez, černý rybíz, borůvky, jahody, maliny, dále také konzumací červeného 

vína nebo v potravinách, ve kterých bylo použito přírodní barvivo. Anthokyany 

používané jako barviva se označují mezinárodním kódem E163. (1) Jsou důkazy, že na 

buněčných modelech a in vitro anthokyany vykazují antioxidační účinky. Také je ze 

studií dokázáno, že příjem stravy bohaté na anthokyany zvyšuje antioxidační kapacitu 

lidské plazmy. (2) Teoreticky by tak příjem produktů z plodů černého bezu mohl chránit 

například před výskytem rakoviny nebo snižovat poškození organizmu při zánětu. 

Otázkou však zůstává, jak dobře se účinné látky z plodů rostliny vstřebávají v lidském 

organizmu. Jestli například při vstřebávání dochází k určité změně jejich chemické 

struktury a mohl by tak být ovlivněn jejich účinek.  

Černý bez se vyskytuje jako rostlina planě rostoucí nebo se dnes i cíleně pěstuje. 

Díky takovému pěstování se vyšlechtilo několik desítek kulturních odrůd. Jednotlivé 

odrůdy se liší v obsahových látkách i morfologickými znaky rostliny. Další šlechtění 

kulturních odrůd umožňuje zlepšovat vlastnosti rostlin tak, aby byly vhodnější pro své 

využití. Například odrůdy s nejvyšší antioxidační kapacitou šťávy z plodů jsou vhodné 

pro farmaceutický průmysl. Cíleně se rostlina pěstuje nejen pro své plody, ale i pro 

květy a dřevo. V Evropě je nejpěstovanější kulturní odrůdou zejména pro své plody 

odrůda Haschberg. (3) 
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Aby bylo možno využít vlastnosti rostliny a jejích obsahových látek, je potřeba tyto 

látky umět izolovat. Poslední dobou je zájem o využití zejména antioxidačních 

vlastností, proto jsou z rostliny zajímavé především anthokyany. Z metod pro izolaci 

anthokyanových barviv je nejzajímavější metoda adsorpce na syntetické pryskyřice. 

Tato metoda má jednoduché provedení, velkou kapacitu a je cenově dostupná. Navíc 

byla tato metoda s využitím konkrétního druhu syntetické pryskyřice schválena FDA 

jako vhodná pro izolaci anthokyanových barviv k potravinářským účelům. (4) 
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2. Cíl práce 

Cílem této práce bylo izolovat anthokyany z plodů různých kulturních odrůd 

Sambucus nigra L. a u izolátů určit antioxidační aktivitu. Na základě výsledků 

antioxidační aktivity pak porovnat jednotlivé odrůdy.  
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

3.1.  Taxonomické zařazení rostliny 

Říše:   Plantae 

Podříše:  Viridaeplantae 

Oddělení: Tracheophyta (5)/Magnoliophyta (6) 

Třída:  Magnoliopsida 

Řád:   Dipsacales 

Čeleď:  Adoxaceae (5)/Sambucaceae (6) 

Rod:  Sambucus 

Druh:   Sambucus nigra L. (5) 

 

3.2.   Popis rostliny a její pěstování 

Druh Sambucus nigra L. je v Evropě přirozeně se vyskytující keř, v ojedinělých 

případech strom. Obvykle roste na volných pláních nebo na okrajích lesů, vyskytuje se 

také na rumištích nebo v zahradách. Většinou se dožívá až 25 let. Jeho větve vyrůstající 

od země jsou silné a přímé, dále se obloukovitě větví. Na povrchu větví jsou výrazné 

lenticely a uvnitř je bílá pórovitá dřeň. Kůra je hnědošedá, zvrásněná. Listy jsou 

řapíkaté, lichozpeřené a oválné. Mladé listy jsou 3 – 9 cm dlouhé. (7) Starší listy jsou 

dlouhé 10 až 30 cm. (8) Okraje listů jsou vroubkované a na spodu listu můžeme najít 

chloupky kopírující žilnatinu. Řapík je dlouhý 3 – 4 cm. Listy a mladé větve zapáchají. 

Axilární pupeny jsou načervenalé a 2 -3 cm velké. Květenství má v průměru 10 – 20 

cm, je tvaru chocholíku s pěti hlavními paprsky, na vrchu je ploché. Květy jsou 

krémově bílé, 5 - četné, v průměru mají 5 mm a jsou vonné. Plodem je černá, zřídka 

nazelenalá, kulovitá peckovice. V průměru má 6 – 8 mm a obsahuje 3 – 5 semen. (7) 

Doba kvetení černého bezu se liší podle zeměpisného výskytu, je zhruba od konce 

dubna až června do července. Plody dozrávají 6 až 8 týdnů od července do září. (8) 

Kromě přirozeného výskytu se dnes černý bez pěstuje cíleně. Na pěstování je to 

nenáročná plodina. Díky pozdní době kvetení je odolná vůči mrazu. Dále není ničena 
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zvěří, takže není potřeba rostlinu oplocovat. A dá se pěstovat v podmínkách, 

klimatických i půdních, které jsou nepříznivé pro jiné rostliny. Nejvhodnější půdní 

podmínky pro pěstování černého bezu jsou bohatý obsah dusíku, humózní, kypré půdy, 

které jsou neutrální nebo slabě kyselé. Dále pro rovnoměrné dozrávání plodů a jejich 

kvalitu jsou důležitá dobře osluněná místa. Rostlina se pěstuje nejen pro své plody, ale i 

pro květy a dřevo. Květy se používají například v potravinářství, kosmetice i ve 

farmacii. Dřevo například jako materiál pro pěstování jedlé houby zvané Jidášovo ucho. 

(1)  

 

3.3.   Kulturní odrůdy černého bezu  

Pěstování černého bezu vedlo k vyšlechtění různých kulturních odrůd z planě 

rostoucí rostliny. První odrůdy byly v Evropě vyšlechtěny v polovině 20. století 

v Dánsku z druhu Sambucus nigra a pak také v Severní Americe, kde byly vyšlechtěny 

z kanadského poddruhu černého bezu Sambucus canadensis. Vznikly tak desítky 

uznaných kulturních odrůd, ale žádná z nich není česká. (1) Mezi nejznámější kulturní 

odrůdy vyšlechtěné v Americe patří například Adams, Johns, Kent, Nova, NY21, 

Victoria, Scotia a York. (8) Jednotlivé odrůdy se liší nejen morfologickými znaky, ale 

hlavně obsahem jednotlivých látek v plodech. Také doba dozrávání, odolnost dřevin, 

výnosnost plodů se u odrůd liší. Proto se i využití jednotlivých odrůd také liší. Význam 

vyšlechtěných odrůd oproti planě rostoucím rostlinám je v tom, že jejich pěstování má 

větší výnosnost a rostliny mají nižší obsah látek nežádoucích pro potravinářské využití, 

jako jsou například alkaloidy. (1) Při pěstování odrůd je snaha o větší velikost plodů a 

plodenství, pevnější strukturu plodů, malá semena, rovnoměrnost v dozrávání 

plodenství, bujný růst silných větví. Dále tmavá barva plodů, vyšší obsah látek 

v plodech, rezistence rostliny k různým chorobám a menší náchylnost k poškozování 

plodenství ptáky. (8) 

Ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu ovocnářském Holovousy s.r.o. provedli 

hodnocení hospodářských, pěstitelských a fenologických znaků plodů 17 kulturních 

odrůd druhu Sambucus nigra L. Dále u plodů porovnali zastoupení obsahových látek. 

Obsahové látky zkoumali 2 až 3 po sobě následující roky a výsledky tak vychází 

z průměru získaných hodnot. Nejvýznamnějšími obsahovými látkami plodů černého 

bezu jsou anthokyany. Tato přírodní barviva byla podle výsledků nejvíce obsažena 
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v plodech odrůd Mammut, Sambo, Weihenstephan, Heidegg 13 a Haschberg. Nejméně 

těchto látek pak obsahovaly plody odrůd Sampo, Körsör a Sambu. Anthokyany mají 

důležité antioxidační vlastnosti projevující se eliminací nebo zabráněním vzniku 

nebezpečných volných radikálů. Výsledky ukázaly, že největší antioxidační kapacitu 

měly plody odrůdy Haschberg. Vysokou antioxidační kapacitu měly i plody planého 

bezu a odrůd Weihenstephan, Pregarten a Riese aus Voloch. Nejnižší aktivita pak byla 

u plodů odrůd Albida a Aurea. Plody černého bezu jsou také bohaté na vitamin C, který 

také vykazuje antioxidační vlastnosti. Nejvyšší zastoupení tohoto vitaminu bylo podle 

výsledků v plodech odrůd Mammut, Samdal, Heidegg 13 a Dana. Plody planého bezu 

patřily mezi ty s menším obsahem vitaminu C. Dále byl stanoven obsah redukujících 

cukrů, v plodech jsou zejména glukóza a fruktóza. Nejvíce jich obsahovaly odrůdy 

Samdal, Haschberg a Körsör. Mezi ty s nejmenším obsahem redukujících cukrů patřily 

také plody planého bezu. V hodnocení výtěžnosti šťávy se ukázalo, že nejvhodnější by 

pro produkci bezové šťávy podle výsledků byly odrůdy Albida, Allesö, Haschberg, 

Körsör, Samyl, Samdal, Sampo a Sambu. Ze 100 g jejich plodů se získalo nejvíce ml 

šťávy (60 ml/100 g). Naopak nejmenší výtěžnost měl planý bez. Na druhou stranu planý 

bez obsahoval nejvíce rozpustné sušiny zastoupené hlavně pektiny. (1) 

Na základě získaných výsledků výzkumníci z Ústavu Holovousy s.r.o. pro 

farmaceutické účely doporučují jako nejvhodnější plody odrůdy Haschberg s nejvyšší 

antioxidační aktivitou. Dále by bylo možno k těmto účelům využít plody odrůd Riese 

aus Voloch a Weihenstephan. Pro výrobu přírodních potravinářských barviv 

doporučují plody odrůd s vysokým obsahem anthokyanových barviv a zároveň 

vysokými hmotnostními výnosy odrůdy. K těm patří plody odrůd Samyl, 

Weihenstephan, Mammut, Haschberg, a Riese aus Voloch. Odrůdy Samdal, Samyl, 

Sampo a Weihenstephan vykazují velkou výnosnost sklizně, některé z nich mají navíc 

nadprůměrnou hmotnost jednotlivých plodenství, jiné zase mají nejlepší stupeň 

vyzrávání plodů nebo vysoký obsah anthokyanových barviv v plodech. Všechny tyto 

vlastnosti jsou vhodné pro výrobu džusů a šťáv. (1) 
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3.4.   Kulturní odrůdy dalších rostlin a jejich antioxidační aktivita 

Kulturní odrůdy brazilských druhů Vaccinium corymbosum L. a Vaccinium ashei 

Reade se zkoušely na antioxidační aktivitu. Připravily se hydrofilní a lipofilní extrakty 

z deseti kulturních odrůd těchto plodů a měřila se antioxidační aktivita čtyřmi různými 

metodami. Stanovil se i celkový obsah karotenoidů, fenolických sloučenin a anthokyanů 

a prokázala se korelace těchto látek se zjištěnou antioxidační aktivitou. Studie prokázala 

rozdíly v obsahu aktivních látek a antioxidační aktivitě mezi jednotlivými odrůdami, ale 

i mezi místem produkce a rokem pěstování rostliny. Rozdíly v množství aktivních látek 

u plodů pocházejících z různých let sklizně mohou být vysvětleny tím, že v jednotlivých 

letech byl rozdíl v UV záření a množství srážek. Je známo, že nedostatek vody a UV 

záření jsou pro rostlinu stresující situace a ta pak produkuje větší množství 

sekundárních metabolitů, jako jsou fenolické látky a anthokyany. Nejvyšší antioxidační 

aktivita se naměřila v hydrofilních extraktech metodou ORAC. V sezóně 2011/2012 

měl nejvyšší antioxidační aktivitu extrakt z plodů odrůdy Powderblue a v sezóně 

2010/2011 to byla odrůda Climax. Rozdíly v antioxidační aktivitě mohou být dány 

genotypem, klimatem, přípravou vzorků nebo i analytickou technikou. (9) 

Antioxidační aktivitou plodů kulturních odrůd Vaccinium ashei Reade, Vaccinium 

ashei hybrid a Vaccinium corymbosum L. se zabývali i v jiné studii. Také byl prokázán 

vztah odrůdy a sezóny sklizně plodů s antioxidační aktivitou, ale i s obsahem 

anthokyanů a dalších fenolických látek. Také se ukázalo, že existuje korelace mezi 

sezónou sklizně a obsahem dalších látek v plodech, jako jsou cukry (glukóza, fruktóza), 

organické kyseliny. Tyto látky mají vliv hlavně na senzorickou kvalitu plodů. 

Antioxidační aktivita se také měřila metodou ORAC. Kulturní odrůdy s nejvyšším 

obsahem anthokyanů jsou ceněné kvůli potenciálnímu využití v boji proti nežádoucím 

účinkům volných radikálů. Navíc by se tyto kulturní odrůdy mohly využít jako parentní 

odrůdy pro pěstování a šlechtění dalších na účinné obsahové látky bohatých odrůd. (10) 

Antioxidační aktivitou a obsahem antioxidačně působících obsahových látek se 

zabývala studie s osmi varietami rajčat. Cílem bylo zjistit vliv variety a stádia zralosti na 

obsah karotenoidů - luteinu, lykopenu a betakarotenu, a vitaminu C a antioxidační 

aktivitu. Antioxidační aktivita vzorků se změřila ABTS metodou. V obsahu karotenoidů 

a vitaminu C se zjistil rozdíl mezi jednotlivými varietami. Navíc může být obsah těchto 

látek ovlivněn klimatickými a geografickými podmínkami. Na celkové antioxidační 
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aktivitě se ve větší míře podílely hydrofilní antioxidanty, vitamin C a fenolické 

sloučeniny. Mezi hlavní lipofilní antioxidanty přítomné v plodech rajčete patří lykopen 

a tokoferoly. Hydrofilní antioxidační aktivita stoupala během všech stádií zrání 

současně se zvyšujícím se obsahem vitaminu C. Zjistily se také významné rozdíly 

v antioxidační aktivitě mezi jednotlivými varietami. (11)  

 

3.5.   Využití černého bezu 

Nejen plody, ale i ostatní části této rostliny nachází své využití v tradiční medicíně i 

jako potravina. První zmínky o léčebném využití černého bezu se datují už do 17. 

století. (8) 

 

3.5.1. Lidové použití 

Listy, květy a obzvlášť plody se používaly na barvení různých výrobků nebo kůže. 

Plody zbarví předměty do hněda. Barvivo z plodů černého bezu se také používalo 

k barvení masných výrobků. Podobně se barvivo z plodů variety druhu Sambucus 

canadensis se používalo k barvení vlny. Také se říká, že listy mají vlastnosti odpuzující 

hmyz. (8) 

V lidové medicíně se černý bez užíval na odřeniny, při astmatu, bronchitidě, na 

modřiny, popáleniny, také při zimnici, epilepsii, horečce, bolestech hlavy, neuralgiích, 

na různé vyrážky, při revmatických potížích, bolesti zubů nebo krku. (7, 8) 

 

3.5.2. Využití jako potravina, toxicita 

Květy a plody se využívají k přípravě pokrmů nebo nápojů. Plody černého bezu se 

používají k přípravě vín, likérů, džemů. Květy se dají například smažit nebo se z nich 

také dá připravit nealkoholický nápoj, jako je čaj, šťáva nebo alkoholické víno. Dnes se 

z plodů využívají hlavně anthokyany jako přírodní barviva v potravinářském průmyslu. 

Komerčně vyráběné produkty obsahují šťávu, pyré z plodů nebo plody sušené. Plody se 

také přidávají do potravin pro zvýšení jejich výživné hodnoty. Jedná se třeba o džusy, 

ovocné tyčinky, koření. (8) 
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Většina rostlinných částí obsahuje kyanogenní glykosidy, zvláště listy. Tyto látky 

způsobují bolesti břicha, nauzeu a zvracení, pokud se do těla dostanou ve větším 

množství. Nejznámější z kyanogenních glykosidů je sambunigrin. (6, 7, 8, 12) Je 

obsažen v malém množství v plodech, které se někdy mohou konzumovat syrové. 

Konzumace vyššího množství syrových plodů může přivodit zvracení a jiné zažívací 

potíže. Tepelné zpracování plodů tyto účinky eliminuje. (8, 12) Pyl z černého bezu má 

alergizující potenciál. (8) 

 

3.5.3. Tradiční použití 

V tradiční medicíně se listy, květy a plody užívají při různých onemocněních. 

Obklady z listů ulevují od bolesti, podporují hojení a mohou se používat pro 

oplachování k dezinfekci ran. Pro úlevu od zažívacích potíží se sušené listy používají 

společně s listy máty. Nálev připravený ze sušených větví se používal při léčbě bolestí 

hlavy a nálev z květů má laxativní a diaforetické účinky. Odvar z plodů černého bezu se 

používá ke zmírnění horečky. Šťáva z plodů smíchaná s trochou medu je údajně účinná 

při léčbě kašle. Nálev z plodů se užíval jako antirevmatikum. (8) 

Černý bez se považuje za rostlinu s účinky uklidňujícími, karminativními, 

diuretickými, laxativními, emetickými, stimulačními, pročišťujícími. (6, 7, 8, 12)  

 

3.5.4. Současné použití a nové poznatky z experimentálních studií 

Listy z černého bezu se používají na rány nebo na úlevu od bolesti. Nálev z květů 

zmírňuje alergické vyrážky a střevní problémy. Navíc má nálev diuretický a laxativní 

účinek. Také se užívá při infekcích horních dýchacích cest a vykazuje i protizánětlivé 

účinky. Také plody černého bezu mají diuretické a laxativní účinky. Dále se užívají i při 

potížích jako kongesce dutin, zácpa, průjem, bolesti krku, chřipka a revmatické potíže. 

(8) 

Léčebné produkty z černého bezu jsou na trhu dostupné ve formě sirupů, tinktur, 

pastilek i tobolek. (13) U dospělých se při chřipce doporučuje dávkování jedna 

polévková lžíce šťávy z plodů černého bezu ve formě sirupu čtyřikrát denně (doplňky 

stravy Sambucol, Nature´s Way) po dobu 3 – 5 dnů. U dětí by se mělo dávkovat 

dvakrát denně jedna polévková lžíce po dobu 3 dnů. Ve formě pastilek (produkty 
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ViraBLOC a HerbalScience) je doporučené dávkování 175 mg čtyřikrát denně po 

dobu 2 dnů. (14) U dospělých se při nachlazení doporučuje pít čaj ze sušených květů. 3 

– 5 gramů sušených květů se zalije horkou vodou a 10 – 15 minut se nechá louhovat. 

Jeden šálek čaje se doporučuje pít třikrát denně. Při bakteriální sinusitidě se doporučuje 

u dospělých užívat 2 tablety třikrát denně přípravku Sinupret. (13) Přípravek 

Sinupret tablety obsahuje 18,0 mg extraktu z drogy Sambuci flos. (15) Produkty 

z černého bezu mohou interagovat s léky, jako jsou diuretika, antidiabetika, laxativa, 

imunosupresiva, chemoterapeutika a theofylin. (13)  

Tradičně se černý bez používá při chřipkových stavech a nachlazení. Experimentální 

studie na myších prokázaly antivirové účinky koncentrované šťávy a jejích frakcí 

připravených z plodů černého bezu proti viru chřipky A. In vitro účinky na buněčných 

modelech byly však slabé. Výsledky z experimentu provedeného na buňkách ukazují, že 

by extrakt z plodů černého bezu mohl být účinný především v časných stadiích nákazy 

virem chřipky A, při přichycení viru a jeho průniku do hostitelské buňky. Podání 

koncentrované šťávy myším nakaženým virem snížilo replikaci viru 

v bronchoalveolární tekutině a zvýšilo koncentraci protilátek IgA a IgG. Největší 

antivirový účinek byl při podání vysokomolekulární frakce, která obsahovala také 

kyselé polysacharidy. Zdá se, že vysokomolekulární látky jsou nezbytné pro antivirový 

účinek. Antivirový účinek koncentrované šťávy z plodů černého bezu navíc zahrnuje i 

stimulaci imunitního systému, na rozdíl od antivirotika oseltamiviru, který na imunitní 

systém vliv nemá. (16) Mezi kyselé polysacharidy patří například pektiny. Jedná se o 

heteropolysacharidy, konkrétně glykanogalakturonany. Pektiny jsou součástí rostlinné 

buněčné stěny. U myší byly zkoumány imunomodulační účinky a vztah těchto účinků se 

strukturou pektinů. Například pektiny, které obsahují více než 80 % zbytku kyseliny 

galakturonové, snižují aktivitu makrofágů a inhibují pozdní hypersenzitivní reakce. 

Rozvětvené strukturní části pektinů zase podporují fagocytózu a tvorbu protilátek. (17) 

V experimentální studii na myších samcích byl prokázán antidepresivní účinek 

extraktů z plodů druhů Sambucus nigra a Sambucus ebulus. Z plodů černého bezu se 

připravil metanolový extrakt a podával se myším před tím,  než se vystavily stresujícím 

situacím. Poté se sledovala reakce myší. Účinky se porovnávaly s účinky antidepresiva 

imipraminu. Celkově lepší antidepresivní účinky měly extrakty z druhu Sambucus 

nigra. Extrakty z plodů měly lepší antidepresivní aktivitu než imipramin. Tyto účinky 

jsou připisovány polyfenolickým látkám, konkrétně flavonoidům. (18)  



11 

 

Další in vitro studie se provedly za účelem ověření vlivu rostlinných extraktů 

z černého bezu na glukózovou homeostázu a in vivo studie na červu Caenorhabditis 

elegans za účelem ovlivnění ukládání tuku. Připravily se dichlormethanové a 

methanolové extrakty z částí několika druhů rostliny. U druhu Sambucus nigra se 

použily květy. Ukázalo se, že dichlormethanový extrakt z černého bezu aktivací PPAR 

stimuloval inzulin-dependentní vychytávání glukózy do adipocytů i svalových vláken. 

Tento extrakt také snížil ukládání tuku u zkoušeného červa. Methanolový extrakt z 

černého bezu přispěl k vychytávání glukózy svalovými vlákny, ale nebyl schopen 

stimulovat PPAR. Tato studie ukazuje, že rostlinná strava obsahuje látky potenciálně 

účinné v ovlivňování glukózové homeostázy a ukládání tuku. (19) 

 

3.6.   Anthokyany  

Černý bez obsahuje nejvíce anthokyany jejichž aglykonem je cyanidin. Mezi tyto 

anthokyany patří cyanidin 3-sambubiosid, cyanidin 3-sambubiosid-5-glukosid, cyanidin 

3,5-diglukosid, cyanidin 3-glukosid, cyanidin 3-rutinosid. (3) 

Anthokyany jsou polyfenolické látky přítomné v mnoha rostlinných orgánech. 

Plodům, květům a listů dávají červené a modré zbarvení. Anthokyany jsou důležitou 

součástí lidské potravy, protože se vyskytují ve velkém množství rostlinné stravy a také 

například v červeném víně. Denní příjem anthokyanů záleží na způsobu stravování. 

Odhaduje se na několik miligramů až do stovky miligramů za den. V USA je odhadnut 

průměrný denní příjem anthokyanů u dospělého na 12,5 mg/den. V Evropě je to pro 

muže 19,8 – 64,9 mg/den a pro ženy 18,4 – 44,1 mg/den. (20) Cyanidiny jsou 

nejrozšířenějšími anthokyanidiny v rostlinné říši. Do lidského těla se dostávají 

konzumací zeleniny, ovoce, fazolí, červeného vína. (21) 

 

3.6.1 . Farmakokinetika 

Anthokyany jsou po konzumaci rychle vstřebávány do organizmu. Na zvířecích 

modelech se zjistilo, že za 6 – 20 minut jsou anthokyany přítomné v krvi. U zvířat i lidí 

se velké množství anthokyanů vstřebává v nezměněné formě a také tak z těla odchází. 
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Anthokyany se vstřebávají v žaludku i v tenkém střevě. Vstřebávají se aktivním 

transportem jako glykosidy nebo pasivní difuzí jako aglykony. (21) 

Na zvířatech se prokázalo, že dále jsou anthokyany distribuovány do mozku, 

gastrointestinální mukózy, prostatické tkáně, ledvin, jater, oka. Ukázalo se, že cyanidin 

3-glykosid podléhá methylaci COMT a vzniká tak peonidin 3-glukosid. Obě látky byly 

detekovány v játrech a ledvinách u myší. Enzym COMT se také účastní metabolizace 

anthokyanů v ledvinách. Zdá se, že játra jsou hlavním orgánem distribuce anthokyanů, 

protože tam byla nalezena jejich největší koncentrace. (21) 

Z experimentální studie vyplývá, že i když se předpokládalo, že anthokyany 

zůstávají v těle v nezměněné formě, dochází k jejich metabolizaci. Po podání cyanidin 

3-glykosidu člověku zůstalo jen 32,7 % v nezměněné formě a 67,3 % bylo v séru ve 

formě metabolitů. Díky schopnosti anthokyanů měnit svou chemickou formu podle pH, 

ve kterém se nacházejí, se ve střevě, kde je pH neutrální až mírně zásadité, vyskytují ve 

své méně stabilní formě (hemiketal, chalkon, chinon). Dále bylo in vitro studiemi 

prokázáno, že střevní mikroflóra napomáhá demethylaci a hydrolýze anthokyanů na 

aglykony a také se v zásaditém prostředí rozkládají na fenolické kyseliny a aldehydy. 

Tyto produkty, kterými jsou například protokatechová, vanilová, syringová, gallová 

kyselina byly objeveny v lidském i zvířecím organizmu a mohou přispívat k biologické 

dostupnosti anthokyanů a být zodpovědné za jejich biologické účinky. (21) 

Asi za 6 hodin dochází k exkreci anthokyanů z lidského těla. Vylučují se močí, 

pouze asi z 0,004 % až 5 %, a zbytek nevstřebaných anthokyanů je vyloučen enterální 

cestou. Biologická dostupnost anthokyanů je tedy nízká. Ukázalo se však, že záleží na 

chemické struktuře, na cukru i aglykonu. Například koncentrace anthokyanů, kde je 

aglykonem delfinidin nebo cyanidin je v plazmě vyšší než u aglykonu malvinidinu. 

Biologickou dostupnost anthokyanů také ovlivňuje přítomnost dalších antioxidantů, 

mikro a makronutrientů v potravě. Příkladem může být rozdílné vstřebání cyanidin 3-

glykosidu při konzumaci ostružin nebo pomeranče v lidském organizmu. (21) 

 

3.6.2. Biologické účinky 

Anthokyany jsou známé tím, že mají antioxidační aktivitu. Tato aktivita může být 

podpořena dalšími látkami přítomnými v rostlině, třeba flavonoly nebo vitamíny, které 

opět regenerují anthokyany a antioxidační aktivita je vyšší. I metabolity anthokyanů 
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vykazují antioxidační aktivitu. (20) Antioxidační účinky anthokyanů se prokázaly in 

vivo na zvířatech i lidech. V jedné studii se u myší podáváním plodů arónie černé 

bohaté na obsah anthokyanů snížilo poškození žaludeční sliznice vyvolané podáváním 

indometacinu. Indometacin způsobuje poškození žaludeční sliznice oxidačním stresem. 

(22) U lidí konzumujících stravu bohatou na anthokyany a další fenolické látky se 

pozorovalo menší oxidační poškození DNA a zvýšená antioxidační kapacita plazmy. 

(20) 

Také kardioprotektivní účinky jsou anthokyanům připisovány. Takové účinky 

mohou být zprostředkovány díky zvýšení antioxidační kapacity plazmy, ochraně před 

oxidací LDL cholesterolu, protizánětlivými a antiagregačními účinky. (20) Při 

experimentech na myších se pozorovaly účinky anthokyanů z borůvek na srdce po 

ischemii a opětovné reperfuzi. I když byla naměřená koncentrace anthokyanů malá, tak 

se viditelně zmírnilo poškození srdce. Naopak vysoké koncentrace anthokyanů působily 

kardiotoxicky, což je způsobeno jejich prooxidačními vlastnostmi. Navzdory malé 

biologické dostupnosti tedy mohou mít anthokyany kardioprotektivní účinky. (23) 

V klinické studii, ve které byla pacientům podávána strava bohatá na anthokyany (plody 

černého rybízu, aronie černé a borůvky) se prokázalo, že tyto látky snižují LDL 

cholesterol a zvyšují antioxidační kapacitu plazmy. (24) Navíc i metabolity anthokyanů 

mají příznivé účinky na kardiovaskulární systém. Metabolity vznikající ve střevě (např. 

protokatechová kyselina) zlepšily progresi aterosklerózy, inhibovaly zánětlivý proces a 

vykazovaly antiagregační aktivitu v in vitro a in vivo studiích na myších. (25, 26)  

Jako jedny z prvních účinků anthokyanů byly objeveny pozitivní účinky na zrak. 

Jejich příznivé působení je dáno zlepšením nočního vidění tím, že se podílejí na 

regeneraci očního pigmentu, zlepšením prokrvení čočky kapilárami, zmírněním 

makulární degenerace oka a diabetické retinopatie, zlepšením příznaků a preventivním 

působením proti vzniku glaukomu a katarakty. Navíc je prokázáno na zvířatech, že se 

anthokyany do oka distribuují, takže se jedná o látky potenciálně využitelné v očním 

lékařství. (20) Ve studii na lidech se senilní kataraktou došlo při podávání extraktu 

z borůvek (180 mg anthokyanů dvakrát denně) společně s vitaminem E (100 mg dvakrát 

denně) po dobu 4 měsíců k zastavení progrese nemoci u 96 % pacientů. U kontrolní 

skupiny to bylo 76 %. (27)  

Jsou známé i protizánětlivé účinky anthokyanů prokázané in vitro, na zvířatech i 

lidech. In vitro se prokázaly účinky anthokyanů na enzym COX. Cyanidin a delfinidin 
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inhibovaly expresi COX-2. (28) COX-2 je forma enzymu, která se ve větším množství 

tvoří jako odpověď na zánět působením zánětlivých faktorů a umožňuje vznik dalších 

zánětlivých působků. (29) Ve studii se myším, u kterých byl karagenem navozen zánět 

plic, podávaly plody ostružiny obsahující hlavně cyanidin 3-O-glukosid (80 %). Došlo 

ke znatelnému celkovému zlepšení zánětlivých parametrů, mezi něž patří přítomnost 

neutrofilů, leukocytů, peroxidace lipidů, zvýšená produkce prostaglandinů a další. (30) 

K dalším biologickým účinkům anthokyanů patří antikancerogenní a 

chemoprotektivní působení. Zatím je toto působení prokázané in vitro a na zvířatech. 

Současné studie nepodávají dostatečné důkazy o těchto účincích u lidí. 

Antikancerogenní působení anthokyanů je zprostředkováno blokováním nebo 

zastavením buněčného cyklu, navozením apoptózy a inhibováním angiogeneze, inhibicí 

oxidativního poškození DNA, mají také antimutagenní efekt a inhibují COX-2. (20) In 

vitro studie ukázaly, že anthokyany v extraktech z vinných hroznů, borůvek a plodů 

aronie černé inhibovaly růst lidských maligních buněk rakoviny tlustého střeva (HT29 

cells) a zároveň neovlivňovaly normální buňky tlustého střeva. Zdá se, že anthokyany 

selektivně ovlivňují pouze růst maligních buněk. (31) Díky vysoké dostupnosti 

anthokyanů v gastrointestinálním traktu mohou tyto látky působit přímo na epiteliální 

bariéru a chránit ji nebo zmírňovat její poškození. Působí tak inhibicí exprese COX-2 a 

tím zmírnění zánětu a také vychytáváním volných radikálů v lokálních buňkách, čímž 

snižují pravděpodobnost vzniku rakoviny v gastrointestinálním traktu. (20, 32) 

Anthokyany vykazují i antimikrobiální účinky. V in vitro studiích se prokázal 

inhibiční efekt na růst několika kmenů gram-pozitivních i gram-negativních bakterií. 

Extrakty z plodů borůvek inhibovaly růst gram-pozitivních bakterií Listeria 

monocytogenes, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis a Enterococcus faecalis. 

Z gram-negativních bakterií působily na Citrobacter freundii, Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa a Salmonella enterica ser. Typhimurium. Nejcitlivější byly 

kmeny bakterií Enterococcus faecalis a Citrobacter freundii. Escherichia coli byla 

naopak nejrezistentnější. Extrakty se připravily pouze ze slupek nebo bobulí, podle 

nejvyššího obsahu anthokyanů. Hlavními anthokyanidiny v extraktech byly cyanidin 

nebo malvinidin. (33) K zajímavým poznatkům došli i v jiné studii. Ukázalo, že in vitro 

kultivace malvinidn 3-glykosidu a směsi dalších anthokyanů s fekálními bakteriemi 

umožnila metabolizaci anthokyanů na gallovou, syringovou a p-kumarovou kyselinu. 

Anthokyany a jejich metabolity výrazně podpořily růst bakterií Bifidobacterium spp. a 
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Lactobacillus-Enetrococcus spp. Dalo by se tedy říci, že anthokyany a jejich metabolity 

mohou pozitivně ovlivňovat intestinální bakteriální mikroflóru. (34) 

 

3.7.   Izolace anthokyanů 

Jak bylo popsáno v předchozích kapitolách, černý bez a jeho obsahové látky mají 

různé biologické účinky. Někdy se jedná o komplexní účinek přítomných látek a někdy 

jsou účinky připisovány pouze jednotlivým obsahovým látkám. (35) Například výzkum 

s myšími samci ukázal, že příjem celých plodů borůvky nebo jahody bohatých na 

anthokyany neměl vliv na tělesnou váhu a tuky, na rozdíl od podávání čistých 

anthokyanových izolátů, které u myší snížily přibírání na váze a ukládání tuku. (36) 

Plody, které jsou zdrojem anthokyanů obsahují také například cukry. Cukry jsou 

nežádoucími látkami u pacientů s diabetem nebo obézních, u kterých by strava 

s vysokým obsahem anthokyanů mohla mít zdraví prospěšné účinky. (35) Dále jsou 

obecně stále více odmítány syntetické potravní přísady kvůli negativnímu vlivu na 

zdraví člověka. Proto se místo nich volí přírodní zdroje a anthokyanová barviva jsou 

jednou z možností. (37) Z těchto důvod je vhodné připravovat čisté izoláty anthokyanů. 

Jedním ze způsobů, jak izolovat anthokyany z přírodního materiálu je adsorpce na 

syntetické pryskyřice. Tyto pryskyřice umožní adsorpci polyfenolických látek 

z vodného roztoku hydrofobními vazbami a přes aromatický kruh. Pro desorpci 

z pryskyřice se používají organická rozpouštědla, jako methanol a ethanol a jiné. Cukry 

se syntetickou pryskyřicí neinteragují, nepřecházejí do izolátu a jsou tímto způsobem 

z izolátu odstraněny. Díky použití ultrazvuku při extrakci z rostlinného materiálu se 

polyfenolické látky jednoduše uvolňují a přecházejí do vodného roztoku. (35) Metoda 

adsorpce je výhodná pro jednoduché a levné provedení, není potřeba používat toxická 

rozpouštědla a minimalizuje se degradace obsahových látek. Regenerace materiálu je 

snadná a materiál má vysokou kapacitu. Tato metoda izolace polyfenolických látek má 

různá využití. V průmyslu se používá k odstranění polyfenolů z odpadních vod, dále se 

může použít k čištění cukerných roztoků, čištění nestravitelných oligosacharidů a 

fermentačních produktů. Používá se i při výrobě nápojů a potravin. Například při 

výrobě ovocných džusů k odstraňování polyfenolů, aby se zabránilo hnědnutí, zákalu 

nebo hořknutí těchto nápojů, kvůli probíhajícím polymeračním reakcím fenolů 

s ostatními látkami v průběhu skladování. (38)  
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Při izolaci fenolických látek včetně anthokyanů z plodů borůvek s využitím 

syntetických pryskyřic se postupovalo tak, že se nejdříve připravila a promyla 

pryskyřice a následně i kolona, která se poté pryskyřicí naplnila. Ve vodě se 

suspendovala jednotlivá zrnka pryskyřice. Následovalo promytí kolony ethanolem a 

poté vodou než byl eluát úplně čistý. Pryskyřice se promyla 4 % HCl a následně 

destilovanou vodou až do neutrální reakce. Také kolona se promyla 5 % NaOH a 

následně destilovanou vodou opět do neutrální reakce. Nakonec se připravená 

pryskyřice vložila do sušárny a sušila se zatížená po dobu 24 hodin při 60 C. Extrakce 

obsahových látek z plodů borůvky se provedla vložením zmražených plodů do horké 

vody okyselené kyselinou octovou. Směs se umístila na 1 minutu do mixéru a pak do 

ultrazvuku. Po přefiltrování extrahované směsi se opět přidala okyselená voda a nechal 

se působit ultrazvuk. Spojené vodné extrakty se přefiltrovaly přes filtrační papír. Izolace 

fenolických látek se provedla v baňce při pokojové teplotě po přidání pryskyřice 

k vodnému extraktu. Baňka se umístila do vibrační lázně. Izolace probíhala po dobu 24 

hodin při pokojové teplotě 25 C. Poté se pryskyřice promyla vodou, následovaná 95 % 

ethanolem a tím došlo k desorpci izolovaných látek. V čerstvých zmrazených plodech 

borůvky byly přítomné anthokyany, nejvíc malvinidin 3-galaktosid a peonidin 3-

galaktosid, dále chlorogenová kyselina, flavonoly a cukry glukóza a fruktóza. V izolátu 

pak cukry chyběly. Přípravou izolátu se koncentrace anthokyanů zvýšila z 1,9 mg/g 

plodů na 175,9 mg/g izolátu. Zvýšila se i koncentrace chlorogenové kyseliny a 

flavonolů. Získaly se koncentrované izoláty účinných látek. Izolovalo se 72,5 % 

celkového obsahu anthokyanů. (35) 

Adsorpce na pryskyřici se použila také při izolaci anthokyanů ze slupek  plodů 

vinné révy odrůdy Cabernet Mitos. Použila se styren-divinylbenzenová kopolymerní 

pryskyřice. Teplota při adsorpci a desorpci se udržovala mezi 25 – 50 C. V tomto 

rozmezí teplot nebyla nijak ovlivněna izolace anthokyanů. K okyselení extraktů pro 

lepší stabilitu anthokyanů se použila HCl. Následně se u extraktů oddělila pevná část na 

centrifuze, aby se zabránilo ucpání kolony při adsorpci anthokyanů. Pro desorpci se 

použil okyselený methanol, ethanol, nebo 2-propanol. Nejlepším činidlem byl 

okyselený methanol, protože se jím izolovalo 96 – 100 % celkového obsahu 

anthokyanů. Izolace anthokyanů procesem adsorpce na syntetické pryskyřice, konkrétně 

Amberlite XAD 16 HP, je FDA schválen pro potravinářské použití a také se 

v potravinářství hodně využívá. (4)   



17 

 

V jiném experimentu se extrahovaly anthokyany z výlisků plodů vinné révy s 

pomocí enzymů. Pektinolytické a celulozolytické enzymy se použily k hydrolýze slupek 

plodů. Tato metoda přinesla výsledky srovnatelné s metodou, ve které se k 

extrakci používají siřičitany. Siřičitany však mají alergizující potenciál a při jejich 

použití k extrakci anthokyanových barviv jsou tyto sloučeniny dále přítomné v potravě, 

protože je nelze zcela odstranit. Postup extrakce a izolace anthokyanů s využitím 

enzymů byl takový, že se nejprve z ovocného výlisku oddělily slupky, přidala se k nim 

voda a rozdrtily se v mlýnku. Následně se k materiálu přidaly enzymy a nechaly se 

působit. 2 h se nechala působit celuláza a 4 h pektináza. Poté se enzymy inaktivovaly 

vložením do vroucí vodní lázně na 10 minut. Následovala filtrace přes filtrační papír a 1 

ml extraktu se smísil s kyselinou sírovou, popřípadě ještě s vodou po použití celulázy. 

Po dobu 1 h se směs protřepávala, aby došlo k hydrolýze oligomerních a polymerních 

řetězců  galakturonové kyseliny po použití pektinázy, v druhém případě se směs navíc 1 

h zahřívala při 120 C. K izolaci polyfenolických látek se použila polymerní reverzní 

fáze C18, která se aktivovala methanolem a následně propláchla vodou. Optimální 

teplota pro extrakci a izolaci anthokyanů touto metodou je 50 C. Nižší teploty 

negativně ovlivňovaly hydrolýzu pektinů a sušení ovocných výlisků při vyšších 

teplotách snižovalo obsah polyfenolických látek a také antioxidační aktivitu izolátů. Při 

použití enzymů je potřeba počítat s vedlejšími reakcemi, kterým podléhají anthokyany, 

kvůli nedostatečné čistotě enzymů. Ztráta anthokyanových barviv vedlejšími reakcemi 

však byla zanedbatelná. V tomto experimentu se však podařilo izolovat jen velmi malé 

procento celkových anthokyanů. Dalo by se to vysvětlit tím, že obsah anthokyanů 

v rostlinném materiálu je vysoký a kapacita vodného roztoku při extrakci se vyčerpala. 

(37) 

V další experimentální studii se zkoumal vliv typu rozpouštědla a času extrakce na 

obsah anthokyanů, polyfenolických látek a flavonoidů a také na antioxidační aktivitu 

extraktů. Extrakty připravovali z plodů višně obecné. Extrakci prováděli v prostředí 

vody, methanolu a ethanolu a poté v těchto rozpouštědlech okyselených kyselinou 

chlorovodíkovou nebo octovou. Extrakce probíhala po dobu 1, 3 nebo 24 hodin při 

pokojové teplotě. Poté se sledovala stabilita extraktů po dobu 42 dní skladovaných při 

pokojové teplotě a při teplotě 4 C. Jako nejlepší extrakční prostředí pro extrakci 

anthokyanů, polyfenolických látek i flavonoidů se ukázal methanol okyselený kyselinou 

chlorovodíkovou kyselinou. Největší obsah anthokyanů a flavonoidů se získal po 
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jednohodinové extrakci. Získané vzorky po dobu skladování vykazovaly snižování 

obsahu anthokyanů, flavonoidů, tak celkových polyfenolů. Tím se také snižovala 

celková antioxidační aktivita. (39)   
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
 

4.1. Chemikálie  

DPPH – 2,2-difenyl-1-pikrylhydrazyl, Sigma, St. Louis, USA 

Ethanol p.a., Penta, Chrudim, Česká republika 

Chlorid draselný p.a., Penta, Chrudim, Česká republika 

Kyselina citronová p.a., Penta, Chrudim, Česká republika 

Kyselina fosforečná p.a., Penta, Chrudim, Česká republika 

Kyselina chlorovodíková p.a., Penta, Chrudim, Česká republika 

Kuromanin chlorid (cyanidin 3-glykosid), Sigma-Aldrich, Německo  

Methanol, Penta, Chrudim, Česká republika 

Octan sodný p.a., Penta, Chrudim, Česká republika 

Voda s přídavkem kyseliny fosforečné 0,5 ml ve 100,0 ml vody 

 

4.2. Přístroje 

Analytické váhy, Kern, Německo 

Automatické pipety 5ml, 1000 l, Biohit, Finsko 

Centrifuga, Hermle Labortechnik Z 326 K GmbH, Německo 

Dvoupaprskový spektrofotometr UV 1601, Shimatzu, Japonsko 

pH-metr Multi 340i, WTW, Weihelm, Německo 

Sorbent MTO-SEPABEADS SP825L, Supelco Analytical, USA 

Spektrofotometr UV/VIS, HALO DB-20S se softwarem UV Detective Plus, 

DYNAMICA GmbH, Rakousko 

Sušárna, Binder, Německo 

Ultrazvuková lázeň, Bandelin Sonorex, Německo 
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4.3. Rostlinný materiál  

Plody druhu Sambucus nigra L. použité v této práci byly vypěstovány ve 

Výzkumném a šlechtitelském ústavu ovocnářském Holovousy s.r.o. Použily se kulturní 

odrůdy Aurea, Körsör, Pregarten, Weihenstephan, Reise aus Voβloch, Dana, Heidegg, 

Haschberg, Samdal a Samyl. Plody pocházely ze sklizně roku 2013, sklízely se plně 

vyzrálé. Po sklizni byly zmrazeny a uchovávány v mrazničce při -18 °C. 

 

4.4. Stanovení antioxidační aktivity 

4.4.1. Extrakce plodů 

10 g zmrazených plodů a smísilo se s 0,6 ml 85 % kyseliny fosforečné a 99,4 ml 

destilované vody. Rozmělněná směs se převedla do baňky a na ultrazvukové lázni při 

teplotě 50 C probíhala extrakce po dobu 60 minut.  

Po extrakci se na centrifuze oddělila kapalná část extraktu od pevných zbytků.  

 

4.4.2. Ztráta sušením 

Ztráta sušením plodů se stanovila postupem dle ČL 2009. 

Zmrazené plody (asi 5,000g) se navážily do předem vysušené a zvážené váženky. 

Sušily se v sušárně při 105 ± 2 °C do konstantní hmotnosti. (40) Výsledné hodnoty jsou 

průměrem 2 měření. Výsledky jsou uvedeny v Tabulce 1.  

 

4.4.3. Izolace anthokyanů 

Příprava separační kolony:  

15,0 ml sorbentu se v kádince smísilo s methanolem a nechalo 15 minut stát. Poté se 

methanol opatrně slil a k sorbentu se přidala voda a nechalo se opět 15 minut stát. 

Chromatografická kolona se naplnila vodou do výše asi 2 cm a pomalu se nalévala 

suspenze sorbentu ve vodě. Následně se kolona promyla 100 ml vody. 

Extrakt z plodů připravený výše popsaným postupem se ještě za tepla nechal 

sorbovat na chromatografickém sloupci na aktivovaný sorbent. Po ukončení sorpce se 
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kolona promyla 40,0 ml vody a následovala desorpce s použitím 95 % vodného 

ethanolu. Získaný izolát se zahustil na vakuové odparce na hustý tmavě fialový roztok o 

objemu 50,0 ml.  

Tímto postupem se získaly anthokyanové izoláty z plodů všech kulturních odrůd. 

Uchovávaly se v chladničce bez přístupu světla. Výsledky uvádí Tabulka 2.  

 

4.4.4. Zbytek po vysušení u extraktů 

Postupováno dle ČL 2009.  

2,0 ml extraktu se převedly do misky s plochým dnem a extrakt se odpařil na vodní 

lázni do sucha. Zbytek se sušil 3 hodiny v sušárně při 100 až 105 °C. Po vychladnutí 

v exsikátoru se miska zvážila. Výsledek se vyjádřil v hmotnostních procentech (m/m) a 

v jednotkách g/l. (40) Hodnoty zbytku po vysušení extraktů jsou uvedeny v Tabulce 3.  

 

4.4.5. Příprava roztoku DPPH 

0,005 g 2,2-difenyl-1-pikrylhydrazylu a doplnilo se methanolem v odměrné baňce 

do 5,0 ml. Pro usnadnění rozpouštění se směs vložila na 30 minut do ultrazvukové 

lázně. Roztok se uchovával v chladničce ve tmě, aby se předešlo případným 

rozkladným reakcím. 

 

4.4.6. Postup stanovení 

100 l izolátu každého vzorku se smísilo s 1,0 ml methanolu. Z těchto naředěných 

roztoků se k měření odebralo 80 až 850 μl, přidalo se 200 μl roztoku DPPH a doplnilo 

methanolem do 5,0 ml objemu v odměrné baňce. Tato směs se nechala 30 minut 

reagovat při laboratorní teplotě za nepřístupu světla a pak se změřila absorbance při 517 

nm. 
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4.4.7. Příprava slepého vzorku 

200 μl roztoku DPPH se v odměrné baňce smíchalo s methanolem do objemu 5,0 

ml. Směs se nechala 30 minut při laboratorní teplotě bez přístupu světla. Poté se změřila 

absorbance.  

 

4.4.8. Měření absorbance 

Absorbance se u zkoušených vzorků a slepého vzorku měřila při vlnové délce 517 

nm proti methanolu. Výsledky jsou ze dvou stanovení.  

Z naměřených hodnot se vypočítalo procento inhibice volného radikálu DPPH·. Pro 

výpočet se použil následující vzorec.  

% = (1 – AVZ/Asl)  100 

AVZ – absorbance zkoušeného vzorku 

Asl – absorbance slepého vzorku 

 

Inhibiční koncentrace 50 %, IC50, pro porovnání antioxidačních aktivit jednotlivých 

vzorků byla odečtena z grafu závislosti antioxidační aktivity a koncentrace.  

Výsledky uvádí Tabulky 4 – 13 a Grafy 1 – 10.   

 

4.5. Stanovení obsahu anthokyanů.   

Stanovení se provedlo tzv. pH-diferenční metodou AUC. (41) 

 

4.5.1. Příprava zásobního roztoku 

Zásobní roztok standardu cyanidin 3-glykosidu (C3G): 200 g/ml, pH 2,93 

5,0 mg standardu se rozpustilo v 25,0 ml 50 % ethanolu denaturovaného 1% 

methanolem a okyseleného kyselinou citronovou (koncentrace v zásobním roztoku 

0,01M).  
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4.5.2. Příprava kalibračních roztoků 

Zásobní roztok se smíchal s pufry o přibližném pH 1,5 a 5,4. Vznikla řada 

kalibračních roztoků pro barevnou formu anthokyanů C a bezbarvou leukoformu L o 

koncentracích 2 až 15 l/ml. U vzniklých roztoků se změřilo přesné pH. Výsledky uvádí 

Tabulka 15. 

 

4.5.3. Kalibrační graf 

Z hodnot měření absorbance kalibračních roztoků cyanidin 3-glykosidu při 

vlnových délkách 350 – 600 nm proti slepému vzorku, kterým byl pufr bez obsahu 

anthokyanů, se vygeneroval graf závislosti absorbance na vlnové délce. Automatickým 

programem se vyhodnotila diferenční křivka, jako rozdíl absorbancí barevné a bezbarvé 

formy kalibračních roztoků. Pro hodnocení výsledků se vychází z plochy pod diferenční 

křivkou – AUC. Z hodnot ploch pod křivkou při různých koncentracích kalibračních 

roztoků se sestrojila kalibrační křivka. Výsledky uvádí Tabulka 16 a Graf 13. 

 

4.5.4. Stanovení obsahu anthokyanů  

Jednotlivé izoláty se smísily s pufry o přibližném pH 1,5 a 5,4 a získaly se tak 

zkoušené vzorky řady C barevné formy a L leukoformy anthokyanů. Jednotlivé 

zkoušené vzorky obsahovaly 10 až 40 μl izolátu v 1 ml. Změřilo se pH vzorků. 

Výsledky uvádí Tabulka 17.  

Následně se u zkoušených vzorků změřila absorbance při vlnových délkách 350 – 

600 nm. Automatickým programem se opět vyhodnotila diferenční křivka jako rozdíl 

absorbancí barevné a bezbarvé formy zkoušených vzorků. Výsledné hodnoty jsou 

uvedené v Tabulce 18. Grafy 14 - 23 znázorňují příklady záznamů měření zkoušených 

vzorků.  

Měření se provedla dvakrát. 
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5. Výsledky 

5.1. Stanovení antioxidační aktivity 

5.1.1. Ztráta sušením  

Tabulka 1. Ztráta sušením a sušina plodů 

Odrůda Navážka plodů  

(g) 

Ztráta sušením 

(%) 

Sušina  

(%)  

Aurea 4,9731 80,03 19,97 

Dana 4,9830 69,93 28,26 

Haschberg 4,9895 79,50 20,50 

Heidegg 5,0589 80,81 19,19 

Körsör 5,0282 72,46 27,54 

Pregarten 4,9182 77,13 22,87 

Reise aus Voloch 4,9010 75,29 24,71 

Samdal 4,9446 80,38 19,62 

Samyl 4,9178 76,14 23,86 

Weihenstaphan 4,9827 72,47 27,53 

 

5.1.2. Izolace anthokyanů 

Tabulka 2. Anthokyanové izoláty  

 
 

 

 
 
 

Odrůda Navážka plodů  

(g) 

Objem extraktu  

(ml) 

Aurea 20,0 50,0 

Dana 10,0 50,0 

Haschberg 10,0 50,0 

Heidegg 10,0 50,0 

Körsor 10,0 50,0 

Pregarten 10,0 50,0 

Reise aus Voloch 10,1 50,0 

Samdal 10,0 50,0 

Samyl 10,1 50,0 

Weihenstephan 10,0 50,0 
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5.1.3. Zbytek po vysušení u extraktů 

Tabulka 3. Hodnoty zbytku po vysušení extraktů 

Odrůda 

 

Extrakt  

(g) 

Hmotnost po 

vysušení  

(g) 

Zbytek po 

vysušení  

(%) 

Zbytek po 

vysušení  

(g/l) 

Aurea 1,770 0,0077 0,44 4,350 

Dana 1,790 0,0038 0,21 2,123 

Haschberg 1,747 0,0064 0,37 3,663 

Heidegg 1,745 0,0044 0,25 2,521 

Körsör 1,775 0,0072 0,41 4,056 

Pregarten 1,750 0,0049 0,28 2,800 

Reise aus Voβloch 1,760 0,0068 0,39 3,864 

Samdal 1,765 0,0054 0,31 3,059 

Samyl 1,775 0,0069 0,39 3,887 

Weihenstephan 1,730 0,0058 0,34 3,353 

 

5.1.4. Antioxidační aktivita 

AA – antioxidační aktivita 

A – absorbance  

ASL – absorbance slepého vzorku 

% - procento inhibice volného radikálu 
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 Závislost antioxidační aktivity anthokyanových izolátů na koncentraci a 

zjištění IC50 

Tabulka 4. AA anthokyanového izolátu, odrůda Aurea 

V (μl) c (μl/ml) 
ASL = 1,183 

x  ̅
Směrodatná 

odchylka (±) A1 % A2 % 

650 11,817 0,677 42,77 0,700 40,83 41,80 0,970 

700 12,726 0,620 47,59 0,645 45,48 46,54 1,055 

750 13,635 0,582 50,80 0,600 49,28 50,04 0,760 

800 14,544 0,509 56,94 0,516 56,36 56,65 0,295 

850 15,453 0,491 58,49 0,501 57,60 58,05 0,445 

IC50 (μl) 729,927 749,625 739,776 9,849 

        
    

  

   
Graf 1. Závislost procenta inhibice volného radikálu na koncentraci, odrůda Aurea 
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Tabulka 5. AA anthokyanového izolátu, odrůda Dana 

V (μl) c (μl/ml) 
ASL = 1,361 

x  ̅

Směrodatná 

odchylka (±) A1 % A2 % 

100 1,818 0,855 37,18 0,826 39,31 38,25 1,065 

150 2,727 0,776 42,98 0,758 44,31 43,65 0,665 

200 3,636 0,744 45,33 0,747 45,11 45,22 0,110 

250 4,545 0,686 49,60 0,636 53,27 51,44 1,835 

300 5,454 0,578 57,53 0,592 56,50 57,02 0,515 

350 6,363 0,504 62,97 0,531 60,98 61,98 0,995 

IC50 (μl) 244,978 244,021 244,500 0,478 

 

Graf 2. Závislost procenta inhibice volného radikálu na koncentraci, odrůda Dana 
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Tabulka 6. AA anthokyanového izolátu, odrůda Haschberg 

V (μl) c (μl/ml) 
ASL = 0,904 

x  ̅
Směrodatná 

odchylka (±) A1 % A2 % 

300 5,454 0,610 32,52 0,616 31,86 32,19 0,330 

350 6,363 0,568 37,17 0,557 38,38 37,78 0,605 

400 7,272 0,528 41,59 0,500 44,69 43,14 1,550 

450 8,181 0,455 49,67 0,469 48,12 48,90 0,775 

500 9,090 0,385 57,41 0,402 55,53 56,47 0,940 

550 9,999 0,347 61,62 0,354 60,84 61,23 0,390 

IC50 (μl) 453,309 455,373 454,341 1,032 

 

Graf 3. Závislost procenta inhibice volného radikálu na koncentraci, odrůda Haschberg 
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Tabulka 7. AA anthokyanového izolátu, odrůda Heidegg 

V (μl) c (μl/ml) 
ASL = 0,904 

x  ̅
Směrodatná 

odchylka (±) A1 % A2 % 

200 3,636 0,604 33,19 0,605 33,08 33,14 0,055 

220 4,000 0,523 42,14 0,521 42,36 42,25 0,110 

250 4,545 0,474 47,57 0,479 47,02 47,30 0,275 

270 4,909 0,410 54,65 0,436 51,77 53,21 1,440 

300 5,454 0,371 58,96 0,403 55,42 57,19 1,770 

320 5,818 0,354 60,84 0,365 59,62 60,23 0,610 

IC50 (μl) 261,097 268,962 265,029 3,933 

 

Graf 4. Závislost procenta inhibice volného radikálu na koncentraci, odrůda Heidegg 
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Tabulka 8. AA anthokyanového izolátu, odrůda Körsör 

V (μl) c (μl/ml) 
ASL = 1,183 

x  ̅
Směrodatná 

odchylka (±) A1 % A2 % 

200 3,636 0,716 39,48 0,700 40,83 40,16 0,675 

220 3,9996 0,650 45,05 0,647 45,31 45,18 0,130 

240 4,3632 0,584 50,63 0,600 49,28 49,96 0,675 

260 4,7268 0,545 53,93 0,570 51,82 52,88 1,055 

280 5,0904 0,525 55,62 0,530 55,20 55,41 0,210 

IC50 (μl) 245,098 247,893 246,495 1,397 

 

Graf 5. Závislost procenta inhibice volného radikálu na koncentraci, odrůda Körsör 
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Tabulka 9. AA anthokyanového izolátu, odrůda Pregarten 

V (μl) c (μl/ml) 
ASL = 1,361 

x  ̅
Směrodatná 

odchylka (±) A1 % A2 % 

300 5,454 0,779 42,73 0,766 43,72 43,23 0,495 

350 6,363 0,726 46,64 0,740 45,60 46,12 0,520 

400 7,272 0,679 50,11 0,659 51,58 50,85 0,735 

450 8,181 0,640 52,98 0,623 54,22 53,60 0,620 

500 9,090 0,573 57,90 0,582 57,24 57,57 0,330 

IC50 (μl) 404,531 401,606 403,069 1,462 

 

Graf 6. Závislost procenta inhibice volného radikálu na koncentraci, odrůda Pregarten 
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Tabulka 10. AA anthokyanového izolátu, odrůda Reise aus Voloch 

V (μl) c (μl/ml) 
ASL = 1,361 

x  ̅
Směrodatná 

odchylka (±) A1 % A2 % 

80 1,454 0,787 42,17 0,772 43,27 42,72 0,550 

100 1,818 0,709 47,91 0,726 46,66 47,29 0,625 

120 2,182 0,681 49,96 0,700 48,57 49,27 0,805 

140 2,545 0,666 51,07 0,652 52,09 51,58 0,510 

160 2,909 0,648 52,39 0,631 53,64 53,02 0,625 

180 3,272 0,591 56,58 0,570 58,12 57,35 0,770 

IC50 (μl) 135,906 134,517 135,212 0,695 

       
 

Graf 7. Závislost procenta inhibice volného radikálu na koncentraci, odrůda Reise aus 

Voloch 
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Tabulka 11. AA anthokyanového izolátu, odrůda Samdal 

V (μl) c (μl/ml) 
ASL = 0,904 

x  ̅
Směrodatná 

odchylka (±) A1 % A2 % 

90 1,636 0,655 27,54 0,651 27,99 27,77 0,225 

110 2,000 0,566 37,39 0,529 41,48 39,44 2,045 

130 2,363 0,449 50,33 0,475 47,46 48,90 1,435 

150 2,727 0,406 55,09 0,417 53,87 54,48 0,610 

170 3,091 0,372 58,85 0,364 59,73 59,29 0,440 

190 3,454 0,345 61,84 0,336 62,83 62,34 0,495 

IC50 (μl) 144,383 143,472 143,928 0,456 

 

 

Graf 8. Závislost procenta inhibice volného radikálu na koncentraci, odrůda Samdal 
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Tabulka 12. AA anthokyanového izolátu, odrůda Samyl 

V (μl) c (μl/ml) 
ASL = 1,124 

x  ̅
Směrodatná 

odchylka (±) A1 % A2 % 

70 1,273 0,750 33,27 0,748 33,45 33,36 0,090 

90 1,636 0,635 43,51 0,655 41,73 42,62 0,890 

110 2,000 0,554 50,71 0,562 50,00 50,36 0,355 

130 2,363 0,492 56,23 0,517 54,00 55,12 1,115 

150 2,727 0,435 61,30 0,453 59,70 60,50 0,800 

IC50 (μl) 113,843 116,959 115,401 1,558 

        
        

Graf 9. Závislost procenta inhibice volného radikálu na koncentraci, odrůda Samyl 

 

 
 

        

         

         

         

         

         

         
Tabulka 13. AA anthokyanového izolátu, odrůda Weihenstephan 
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Tabulka 13. AA anthokyanového izolátu, odrůda Weihenstephan 

V (μl) c (μl/ml) 
ASL = 1,361 

x  ̅
Směrodatná 

odchylka (±) A1 % A2 % 

80 1,454 0,781 42,60 0,794 41,66 42,13 0,470 

110 2,000 0,738 45,76 0,748 45,04 45,40 0,360 

140 2,545 0,718 47,24 0,726 46,66 46,95 0,290 

170 3,091 0,624 54,18 0,641 52,90 53,54 0,640 

200 3,636 0,588 56,80 0,582 57,24 57,02 0,220 

220 4,000 0,510 62,53 0,511 62,45 62,49 0,040 

IC50 (μl) 157,332 158,579 157,955 0,624 

 

Graf 9. Závislost procenta inhibice volného radikálu na koncentraci, odrůda 

Weihenstephan 
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Tabulka 14. IC50 jednotlivých izolátů, přepočteno na množství suchého extraktu a tomu 

odpovídající množství cyanidin 3-glykosidu (C3G) 

Kulturní odrůda IC50 (l) IC50 (mg) IC50 C3G (mg) 

Aurea 739,776 59,093 0,385 

Dana 244,500 13,819 0,213 

Haschberg 454,341 18,628 0,304 

Heidegg 265,029 10,172 0,368 

Körsör 246,495 13,577 0,269 

Pregarten 403,069 18,436 0,278 

Reise aus Voβloch 135,212 6,749 0,218 

Samdal 143,928 5,642 0,291 

Samyl 115,401 5,562 0,245 

Weihenstephan 157,955 8,697 0,213 

 

Graf 11. Porovnání IC50 anthokyanových izolátů jednotlivých kulturních odrůd 
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Graf 12. Porovnání IC50 přepočteno na množství suchého extraktu 
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5.2. Stanovení anthokyanů pH-diferenční metodou - AUC 

5.2.1. Příprava kalibračních roztoků 

Tabulka 15. Kalibrační roztoky standardu cyanidin 3-glykosidu 

c 

(μg/ml) 

vzorek řada C v pufru o pH 1,4 řada L v pufru o pH 5,5 

V C3G 

(μl) 

V C 

(μl) 

skutečné 

pH 

V C3G 

(μl) 

V L 

(μl) 

skutečné 

pH 

2 C3G2 100 9900 1,40 100 9900 5,37 

5 C3G5 125 4875 1,37 125 4875 5,33 

10 C3G10 250 4750 1,39 250 4750 5,30 

15 C3G15 375 4625 1,40 375 4625 5,27 

         

5.2.2. Sestrojení kalibračního grafu 

Tabulka 16. Závislost AUC, plochy pod diferenční křivkou, na koncentraci kalibračního 

roztoku standardu 
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15 83,34 
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Graf 13. Kalibrační graf 

 

 

 

5.2.3. Stanovení anthokyanů 

Tabulka 17. Koncentrace a pH zkoušených vzorků jednotlivých odrůd, řada C barevná 

forma, řada L bezbarvá leukoforma 

Kulturní odrůda c (μl/ml) pH 

C1 C2 L1 L2 

Aurea 40 1,54 1,54 5,41 5,45 

Dana 20 1,50 1,48 5,51 5,52 

Haschberg 30 1,52 1,47 5,49 5,45 

Heidegg 15 1,55 1,53 5,44 5,48 

Körsör 20 1,48 1,46 5,43 5,47 

Pregarten 20 1,55 1,54 5,47 5,48 

Reise aus Voloch 10 1,42 1,42 5,45 5,49 

Samdal 10 1,47 1,45 5,45 5,47 

Samyl 10 1,46 1,45 5,52 5,54 

Wihenstephan 10 1,44 1,47 5,45 5,45 
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Tabulka 18. Naměřené hodnoty při stanovování anthokyanů 

 

Vzorek Kulturní odrůda Peak diferenční 

křivka (nm) 

Absorbance při λmax 

diferenční křivka 
AUC 

350-600 

nm

W1 Weihenstephan 530,00 0,81 74,32 

W2   528,50 0,85 77,88 

x  ̅   529,25 0,83 76,10 

K1 Körsör 527,00 1,77 130,16 

K2   527,50 1,67 115,02 

x  ̅   527,25 1,72 122,59 

samyl1 Samyl 530,00 1,06 124,66 

samyl2   528,00 1,25 114,78 

x  ̅   529,00 1,16 119,72 

P1 Pregarten 529,50 0,92 82,63 

P2   527,00 0,84 73,58 

x  ̅   528,25 0,88 78,11 

R1 Reise aus Voloch 528,00 1,01 92,07 

R2   527,50 0,98 89,60 

 x  ̅   527,75 1,00 90,84 

D1 Dana 527,50 1,11 104,81 

D2   527,00 0,99 90,60 

x  ̅   527,25 1,05 97,71 

S Samdal  527,00 1,32 112,03 

S2   528,00 1,72 116,27 

x  ̅   527,50 1,52 114,15 

He1 Heidegg 529,00 1,37 117,81 

He2   528,50 1,69 117,40 

x  ̅   528,75 1,53 117,61 

H1 Haschberg 529,50 1,20 117,98 

H2  529,00 1,26 108,95 

x  ̅  529,25 1,23 113,47 

A1 Aurea 529,00 1,07 117,92 

A2  529,00 1,33 117,84 

x  ̅  529,00 1,20 117,88 
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Grafy 14 - 23. Závislost absorbance na vlnové délce, záznam měření zkoušených vzorků 

- červená křivka je barevná forma měřeného vzorku, modrá je bezbarvá a černá 

křivka je diferenční 

 

Odrůda Aurea              Odrůda Dana 
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           Odrůda Körsör             Odrůda Pregarten 

 

 

Odrůda Reise aus Voloch    Odrůda Samdal  

 

 

                   Odrůda Samyl       Odrůda Weihenstephan 

 

 

ABS

nm

250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.0

ABS

nm

250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.0

ABS

nm

250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.0 ABS

nm

250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.0

ABS

nm

250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.0 ABS

nm

250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.0



43 

 

5.2.4. Výpočty   

 c1 – koncentrace anthokyanů v měřeném roztoku, počítáno jako cyanidin 3-

glykosid 

Pro výpočet se použila rovnice lineární regrese kalibrační křivky z Grafu 12. 

y = 5,6409x 

Pro výpočet koncentrace anthokyanů v měřeném roztoku o absorbanci v rozmezí 

0,8 – 1,7 a pro kyvetu 1 cm se použil vzorec 

c1 (g/ml) = AUC350-600/5,6409 

 

 c2 – koncentrace anthokyanů v izolátech, počítáno jako cyanidin 3-glykosid 

Pro výpočet se použila koncentrace anthokyanů v měřeném roztoku a obsah 

izolátu v měřeném roztoku 

Počítalo se podle vzorce 

c2 (mg/ml) = c1/cextrakt 

 

 c3 – obsah anthokyanů ve zbytku po vysušení u extraktů, počítáno jako cyanidin 

3-glykosid 

Pro výpočet bylo nutno znát koncentraci anthokyanů v izolátech a zbytek po 

vysušení u extraktů, viz Tabulka 3.  

Počítalo se podle vzorce 

c3 (mg/g) = c2/zbytek po vysušení (g/l) · 1000 

 

 Obsahu anthokyanů ve 100 g vysušených plodů, počítáno jako cyanidin 3-

glykosid 

Výpočet vycházel z přepočtu navážky vysušených plodů potřebné k získání 

izolátu. Následně se spočítalo, jaká navážka plodů se spotřebovala v měřeném 

vzorku při stanovení anthokyanů. Podle koncentrace anthokyanů v izolátech se 

přepočítalo, kolika mg cyanidin 3-glykosidu to odpovídá. Nakonec se spočítalo, 

kolik mg anthokyanů (C3G), obsahuje 100 g vysušených plodů. 
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Tabulka 19. Koncentrace anthokyanů v měřeném roztoku, v izolátech, a přepočteno na 

obsah ve zbytku po vysušení u extraktů a obsah anthokyanů ve 100 g vysušených plodů 

Kulturní odrůda c1 (g/ml) c2 (mg/ml) c3 (mg/g) C3G/100 g 

plodů (mg) 

Aurea 20,90 0,52 120,10 650,97 

Dana 17,32 0,87 407,93 1539,27 

Haschberg 20,11 0,67 183,04 1634,14 

Heidegg 20,85 1,39 551,33 3621,67 

Körsör 21,73 1,09 267,90 1978,94 

Pregarten 13,85 0,69 247,25 1508,52 

Reise aus Voloch 16,10 1,61 416,74 3225,54 

Samdal  20,24 2,02 661,53 5153,06 

Samyl 21,22 2,12 546,01 4398,61 

Weihenstephan 13,49 1,35 402,35 2449,12 

 

Graf 24. Koncentrace anthokyanů, vyjádřeno jako cyanidin 3-glykosid, v jednotlivých 

izolátech 
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Graf 25. Koncentrace anthokyanů, vyjádřeno jako cyanidin 3-glykosid, přepočet na 

obsah ve zbytku po vysušení extraktů 

 

 
 

        
         
         
         
         
         
         
         
         

         
         
         
         
         
         
         
         

 

Graf 26. Obsah anthokyanů ve 100 g vysušených plodů, počítáno jako cyanidin 3-

glykosid 
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5.3. Zjištění významnosti rozdílu výsledků, tzv. t-test  

Porovnány byly výsledky získané u stejných odrůd ze sběru v r. 2011 (42) s výsledky ze 

sběru v r. 2013. Postupovalo se podle ČL 2009. (40) 

 

x – statistické proměnné 

n – počet členů souboru 

̅x – aritmetický průměr 

N – počet stupňů volnosti = n – 1 

s2 – rozptyl 

s – směrodatná odchylka 

s-x – střední chyba průměru 

 

Tabulka 20. Obsah anthokyanů přepočtený na 100 g vysušených plodů černého bezu, 

sběr v r. 2011  

x Kulturní 

odrůdy 2011 

 Obsah 

(mg/100 g) 

Rozdíl od 

aritmetického 

průměru = x - x ̅ 

Druhá mocnina 

rozdílu = (x - x ̅)2 

x1 Haschberg 
3063 -1342,25 1801635,06 

x2 Samdal 
7630 3224,75 10399012,56 

x3 Samyl 
4203 -202,25 40905,06 

x4 Weihenstephan 
2725 -1680,25 2823240,06 

∑ 

  
17621 

 

15064792,75 

Převzato z (42) 

 

̅x = (x1 + x2 + x3 + x4)/4 = 4405,25 

s2 = ∑ (x - x ̅)2/N = 5021597,58 

s = √s2 = 2240,89 

s-x = s/√n = 1120,45 
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Tabulka 21. Obsah anthokyanů přepočtený na 100 g vysušených plodů černého bezu, 

sběr v r. 2013 

 

x Kulturní odrůdy 

2013 

Obsah 

(mg/100 g) 

Rozdíl od 

aritmetického 

průměru = x - x ̅ 

Druhá mocnina 

rozdílu = (x - x ̅)2 

x1 Haschberg 
1634,14 -1774,59 3149178,54 

x2 Samdal 
5153,06 1744,33 3042678,43 

x3 Samyl 
4398,61 989,88 979857,47 

x4 Weihenstephan 
2449,12 -959,61 920856,15 

∑ 
  13634,93 

 
8092570,58 

 

̅x = 3408,73 

s2 = 2697523,53 

s = 1642,41 

s-x = 821,21 

 

Tabulka 22. Antioxidační aktivita anthokyanových izolátů z plodů černého bezu, sběr v 

r. 2011 

x Kulturní 

odrůdy 2011 

 IC50 

(l) 

Rozdíl od 

aritmetického 

průměru = x - x ̅ 

Druhá mocnina 

rozdílu = (x - x ̅)2 

x1 Haschberg 
84,13 14,1035 198,91 

x2 Samdal 
25,71 -44,3215 1964,40 

x3 Samyl 
83,42 13,3935 179,39 

x4 Weihenstephan 
86,851 16,8245 283,06 

∑ 

  
280,106 

 

2625,75 

Převzato z (42) 
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̅x = 70,03 

s2 = 875,25 

s = 29,58 

s-x = 14,79 

 

Tabulka 23. Antioxidační aktivita anthokyanových izolátů z plodů černého bezu, sběr v 

r. 2013 

x Kulturní odrůdy 

2013 

IC50 

(l) 

Rozdíl od 

aritmetického 

průměru = x - x ̅ 

Druhá mocnina 

rozdílu = (x - x ̅)2 

x1 Haschberg 
454,341 236,43 55901,39 

x2 Samdal 
143,928 -73,98 5472,78 

x3 Samyl 
115,401 -102,51 10507,33 

x4 Weihenstephan 
157,955 -59,95 3594,15 

∑ 
  871,625 

 
75475,65 

 

̅x = 217,91 

s2 = 25158,55 

s = 158,61 

s-x = 79,31 

 

Výpočet hodnoty t: 

N = n1 + n2 - 2 

tN = 
x̅ 1− ̅x 2

√s−x 1+ s−x 2
 

 

- Pro určení významnosti rozdílu v obsahu anthokyanů v plodech 

 

t6 = - 0,717 
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- Pro určení významnosti rozdílu v antioxidační aktivitě  anthokyanových izolátů 

 

t6 = 1,833 

 

 

N P = 0,05 P = 0,01 

6 2,45 3,71 

 

t6 > 2,45 – významný výsledek 

t6 > 3,71 – vysoce významný výsledek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

6. Diskuze 

Cílem této práce bylo izolovat anthokyany z plodů 10 kulturních odrůd černého 

bezu, stanovit množství antokyanů v izolátech, obsah anthokyanů v plodech a změřit 

antioxidační aktivitu. Vybrány byly odrůdy Samdal, Samyl, Haschberg a 

Weihenstephan, které již při analýze plodů ze sběru v r. 2011 vykazovaly nejvyšší 

antioxidační aktivitu. (42) Nově byly sledovány odrůdy Aurea, Dana, Heidegg, Körsör, 

Pregarten a Reise aus Voloch. Všechny plody analyzované v této práci pocházely ze 

sběru v r. 2013. 

Ze zmrazených plodů byl izolován soubor anthokyanů. Jako extrakční činidlo byla 

zvolena voda okyselená kyselinou fosforečnou. V kyselém prostředí se anthokyany 

vyskytují ve formě flavyliového (oxoniového) kationtu. Kyselina je tedy pro extrakci 

důležitá, neboť umožňuje převedení kationtů anthokyanových barviv na soli přítomné 

kyseliny během extrakce a rafinace extraktu. Pozitivně také ovlivňuje kvalitu a výtěžek 

extraktu. (41, 42) K extrakci se mohou použít i jiná polární rozpouštědla, jako jsou 

methanol a ethanol. Vyšší extrakční potenciál pak mají tyto látky s přídavkem kyseliny. 

Extrakce probíhala na ultrazvukové lázni po dobu jedné hodiny při teplotě 50 C. Tento 

čas je optimální pro extrakci anthokyanů, protože za tuto dobu se extrahuje maximální 

množství barviv. (39) Při zvolené teplotě nedochází k ovlivnění procesu extrakce. 

Stejnou teplotu zvolili i v dalších studiích. (4, 37) Použití ultrazvuku při extrakci 

polyfenolických látek pozitivně ovlivňuje výtěžnost procesu. (35) U získaných extraktů 

se poté na centrifuze oddělila pevná frakce tvořená zbytky slupek plodů, bohatých na 

pektiny, aby při následné izolaci anthokyanových barviv nedošlo k ucpání separační 

kolony. Výluh se chromatografoval na koloně polystyren-divinylbenzenové pryskyřice. 

Použitá pryskyřice je polyaromatická dianiontová polymerní sloučenina. Má velkou 

adsorpční kapacitu, díky svému velkému povrchu, a velikost pórů umožňuje selektivně 

izolovat látky o určité velikosti. (43) Po ukončení adsorpce následovalo promytí 

separační kolony destilovanou vodou, aby se odstranil zbytek neadsorbovaných látek. 

Desorpce byla provedena 95 % ethanolem. Další možností je použití methanolu. (35) 

Získané izoláty se na vakuové odparce zahustily na konstantní objem 50 ml.  

Obsah anthokyanů v  izolátech z odrůd se stanovil tzv. pH-diferenční 

spektrofotometrickou metodou. Metoda je založená na skutečnosti, že anthokyanová 

barviva na základě změny pH podléhají reverzibilní strukturální transformaci 
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chromoforu, která je měřitelná spektrofotometrií v UV-VIS oblasti. Viz. Grafy 14 – 23. 

Při pH kolem 1,0 jsou anthokyany ve formě barevného oxoniového kationtu a při pH 

kolem 4,5 ve formě bezbarvého hemiketalu. (41) 

O
+

OH

O
gly

O

gly

OH

R
1

R
2

  
+H2O

-H
+

 

Flavyliový kationt (oxoniová forma): barva oranžová až fialová 

pH = 1 

OOH
OH

O

O

gly
gly

OH

R1

R2

 

Pseudo-báze (forma hemiketalu): bezbarvá 

pH = 4,5 

Jako standard pro stanovení byl zvolen cyanidin 3-glykosid. Plody černého bezu 

obsahují hlavně anthokyany založené na cyanidinu a cyanidin 3-glykosid patří mezi ty, 

kterých je v plodech nejvíc. (3) Obsah anthokyanů v izolátech se pohyboval v rozmezí 

hodnot 0,52 – 2,12 mg/1 ml izolátu vyjádřeno jako cyanidin 3-glykosid. Největší obsah 

byl zjištěn v odrůdě Samyl a naopak nejméně u odrůdy Aurea. Po přepočtení obsahu  

anthokyanů jako mg cyanidin 3-glykosidu ve 100 g vysušených plodů se hodnoty 

pohybovaly mezi 5153,06 a 650,97 mg/ 100 g vysušených plodů. Nejvyšší obsah 

anthokyanů měly plody odrůdy Samdal a nejnižší Aurea. Hodnoty uvádí Tabulka 19 a 

Grafy 24, 26.  
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Při porovnání obsahu anthokyanů v plodech ze sběrů 2011 (42) a 2013 se ukázalo, 

že obsah cyanidin 3-glykosidu/100 g vysušených plodů je celkově nižší u všech odrůd 

z r. 2013 analyzovaných v této práci. Pro porovnání, nejlepší odrůda Samdal ze sběru 

2011 s nejvyšším obsahem anthokyanů (7630 mg/100g) při analýze sběru v r. 2013 

obsahovala 5153,06 mg cyanidin 3-glykosidu/100 g vysušených plodů, což bylo také 

nejvíce z testovaných odrůd. Stejnou metodu stanovení anthokyanů zvolili autoři při 

analýze plodů kulturních odrůd Sambucus nigra a Sambucus canadensis sklizených 

v letech 2004 - 2005. Konkrétně pro odrůdy černého bezu Körsör a Haschberg byly také 

zaznamenány rozdíly mezi sběrem z různých let. Obsah anthokyanů byl ale v porovnání 

s našimi plody mnohem nižší. V odrůdě Körsör 176 mg/100 g plodů (sběr 2004), resp. 

343 mg/100 g (sběr 2005) oproti 1978,94 mg/100 g (sběr 2013). U odrůdy Haschberg 

170 mg/100 g plodů (sběr 2004), resp. 268 mg/100 g plodů (sběr 2005) oproti 1634,14 

mg/100 g (sběr 2013). (44) 

Z dostupné literatury je známo, že obsah athokyanů závisí také místu pěstování 

rostliny a roku sklizně. Obsah anthokyanů je ovlivněn podmínkami zrání, dostatkem 

srážek a UV zářením. (1, 9) Z výsledků práce je patrný významný rozdíl v obsahu 

anthokyanů mezi jednotlivými odrůdami. Tato skutečnost, že kulturní odrůdy obsahují 

různé množství anthokyanů, vyplývá i z jiných studií. (1, 44) Existuje i kulturní odrůda, 

která není pěstována pro obsah anthokyanů, neboť žádné neobsahuje. Jedná se o odrůdu 

Albida, jejíž plody jsou bílé. (1) 

Anthokyany jsou známé antioxidačními vlastnostmi a díky nim jsou využitelné 

v potravinářském průmyslu i farmacii. U izolovaného souboru anthokyanů se tedy 

měřila antioxidační aktivita. Použila se metoda inhibice volného radikálu DPPH. U 

zkoušených vzorků se proměřila absorbance v UV-VIS absorpčním spektru při vlnové 

délce 517 nm. Dle vzorce se pak vypočítala antioxidační aktivita všech izolátů. 

Výsledky se vyjádřily jako IC50 l izolátu, respektive IC50 mg přepočteno na vysušený 

extrakt. Inhibiční koncentrace se pohybovala v rozmezí 115,401 – 739,776 l 

anthokyanového izolátu, respektive 5,562 – 59,093 mg vysušeného extraktu. Nejsilnější 

antioxidační aktivitu vykazoval izolát z plodů odrůdy Samyl, nejslaběji volné radikály 

inhiboval izolát odrůdy Aurea. Výsledky jsou uvedené v Tabulce 14 a Grafech 11 a 12.  

Při hodnocení plodů kulturních odrůd bezu ze sběrů následujících 2 – 3 roky po 

sobě, byla v minulosti nejvyšší antioxidační aktivita zjištěna u odrůdy Haschberg a 

nejnižší u odrůdy Aurea. Antioxidační aktivita byla vyjádřena jako celková kapacita v 
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%, která udávala pokles relativní koncentrace sledovaného radikálu v měřené směsi se 

vzorkem. (1) Při hodnocení antioxidační aktivity plodů různých kultivarů Sambucus 

nigra L. pocházejících ze sběru v r. 2011 také patřily plody odrůdy Haschberg mezi ty s 

největší antioxidační aktivitou. (42) Při hodnocení ze sběru v r. 2013 měly plody stejné 

odrůdy jednu z nejnižších antioxidačních aktivit. Použita byla stejná metoda hodnocení 

i vyjádření antioxidační aktivity.  

Hodnota zjištěné antioxidační aktivity může být ovlivněna použitou metodou měření 

antioxidační aktivity, vliv má také složení extraktu a obsah antioxidačně působících 

látek v extraktu. Rozdíl v antioxidační aktivitě je výrazný i mezi jednotlivými 

kulturními odrůdami. Viz. Grafy 11, 12. Mezi antioxidačně nejúčinnějšími a nejméně 

účinnými odrůdami je až 10násobný rozdíl v aktivitě (5,562 – 59,093 mg). Takové 

rozdíly mezi jednotlivými odrůdami se ale prokázaly i v jiných experimentálních 

studiích. (1, 9, 10, 11) 

Výsledky stanovení obsahu anthokyanů v plodech a měření antioxidační aktivity 

anthokyanových izolátů čtyř stejných odrůd pocházejících ze sběrů v r. 2011 (42) a 

2013 se vyhodnotily na významnost rozdílu. Významnost rozdílu výsledků se hodnotila 

tzv. t-testem. Výsledky testu prokázaly, že není statisticky významný rozdíl mezi 

výsledky stanovení obsahu anthokyanů v plodech a měření antioxidační aktivity 

anthokyanových izolátů v jednotlivých letech. Viz. výpočet hodnoty t, kapitola 5.3. 

Z dosažených výsledků je patrná korelace mezi obsahem anthokyanů v plodech 

černého bezu a jejich antioxidační aktivitou. Viz. Grafy 12, 24. Prokazatelně nejnižší 

obsah anthokyanů je v plodech kulturní odrůdy Aurea a ta také vykazovala nejnižší 

antioxidační aktivitu. Nejsilnější antioxidační účinky měly plody odrůd Samyl a 

Samdal, které také měly v plodech nejvyšší obsah anthokyanů. Viz Grafy 12, 24, 26. 

K závěru, že antioxidační aktivita koreluje s celkovým obsahem anthokyanů v plodech 

došli i jiní autoři, ale na této aktivitě se spolupodílely i další fenolické látky. (9, 10) 

Vzhledem k tomu, že v této práci byl z plodů získán separací na koloně pryskyřice 

komplex anthokyanů prostý balastů, resp. dalších látek, které plody obsahují a které 

jsou známé svojí antioxidační aktivitou (flavonoidy, vitamin C), je možné zjištěnou 

antioxidační aktivitu přisuzovat anthokyanům. Celkově lze hodnotit kulturní odrůdy 

bezu černého jako perspektivní zdroj antioxidačně působících látek. Z hlediska obsahu 

anthokyanů je možné plody hodnocených odrůd rozdělit do skupin dle nejvyššího 

obsahu sestupně. 1. skupina: odrůda Samdal a Samyl, 2. skupina: odrůdy Heidegg a 
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Reise aus Voloch, 3. skupina odrůdy Wihenstephan, Körsör, 4. skupina: Haschberg, 

Dana a Praegarten, 5. skupina: Aurea. V antioxidační aktivitě jsou srovnatelné odrůdy 

skupiny 1. a 2. s výjimkou odrůdy Heidegg a u skupiny 3. a 4. jsou srovnatelné odrůdy 

Dana a Körsör. 
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7. Závěr 

Tato práce se věnovala antioxidačním účinkům plodů Sambucus nigra L. Za tyto 

účinky jsou zodpovědné zejména obsahové látky anthokyany. Připravily se čisté izoláty 

těchto látek z plodů 10 kulturních odrůd rostliny. Jednalo se o odrůdy Samdal, Samyl, 

Haschberg, Weihenstephan, Pregarten, Reise aus Voloch, Körsör, Heidegg, Aurea a 

Dana. Extrakce z plodů probíhala v okyselené vodě za působení ultrazvuku. 

Anthokyanová barviva se poté izolovala adsorpcí na polyaromatickou styren-divinyl 

benzenovou pryskyřici. U izolátů se změřila antioxidační aktivita a stanovil se obsah 

anthokyanů. 

Antioxidační aktivita se měřila s pomocí volného radikálu DPPH. Vyjádřila se 

v jednotkách 50% inhibiční koncentrace jako IC50 mg suchého izolátu. Antioxidační 

aktivita se pohybovala v rozmezí 5,562 - 59,093 mg od nejúčinnějšího do nejméně 

antioxidačně účinného izolátu. Nejvyšší antioxidační aktivitu měl izolát z plodů odrůdy 

Samyl. Nejnižší aktivitu měla odrůda Aurea, asi 10krát menší aktivitu, než odrůda 

Samyl.  

Ke stanovení anthokyanů se použila pH-diferenční metoda - AUC za vyžití cyanidin 

3-glykosidu jako standardu. Vypočetla se koncentrace anthokyanů vyjádřená jako 

cyanidin 3-glykosid v izolátech a také se přepočetla na obsah cyanidin 3-glykosidu ve 

100 g vysušených plodů. Koncentrace anthokyanů v izolátech se pohybovala mezi 0,52 

– 2,12 mg/ml. Nejvíce anthokyanů obsahoval izolát odrůdy Samyl a nejméně odrůdy 

Aurea. V plodech se obsah pohyboval v rozmezí hodnot 650,97 - 5153,06 mg/100 g 

plodů. Nejbohatší na anthokyany byly podle výpočtů plody odrůdy Samdal a nejméně 

odrůdy Aurea.  

Na základě výsledků lze říci, že se na antioxidační aktivitě ve velké míře podílejí 

anthokyany. Lze sledovat korelaci mezi obsahem anthokyanů a antioxidační aktivitou 

izolátu. 

Z výsledků je patrný rozdíl v obsahu anthokyanů i antioxidační aktivitě izolátů 

jednotlivých odrůd. Podle výsledků antioxidační aktivity a obsahu anthokyanů by 

k účelům farmaceutického průmyslu byly nejvhodnější plody kulturních odrůd Samdal, 

Samyl, Reise aus Voloch.  
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8. Abstrakt 

Plody černého bezu jsou bohaté na sekundární metabolity, jako jsou anthokyany a 

flavonoidy, dále obsahují vitamíny, cukry a stopové prvky. Díky obsahovým látkám 

vykazují antioxidační aktivitu a jsou využívány v potravinářském i farmaceutickém 

průmyslu. Existuje několik desítek kulturních odrůd této rostliny, mezi kterými je rozdíl 

jak v obsahu jednotlivých látek, tak v antioxidační aktivitě. 

Tato práce se zabývala hodnocením plodů Sambucus nigra L., odrůdy Samdal, 

Samyl, Haschberg, Weihenstephan, Pregarten, Reise aus Voloch, Körsör, Heidegg, 

Aurea a Dana. Soubor anthokyanů byl získán extrakcí v okyselené vodě na 

ultrazvukové lázni a chromatografickým dělením na koloně polyaromatické styren-

divinyl benzenové pryskyřice. U anthokyanů byla měřena antioxidační aktivita metodou 

s volným radikálem DPPH. Obsah anthokyanů v izolátech a plodech jednotlivých odrůd 

byl určen pomocí pH-diferenční spektrofotometrické metody - AUC.  

Jednotlivé odrůdy vykazovaly rozdíly v obsahu anthokyanů. Nejbohatší na obsah 

anthokyanů byl izolát odrůdy Samyl (2,12 mg C-3G/ml izolátu) a Samdal (2,02 mg/ml), 

nejvíce anthokyanů přepočteno na 100 g vysušených plodů byl také u odrůd Samdal 

(5153,06 mg C-3G/100 g plodů) a Samyl (4398,61 mg C-3G/100 g plodů). Nejmenší 

obsah anthokyanů byl u odrůdy Aurea (v izolátu: 0,52 mg C-3G/ml, v plodech: 650, 97 

mg C-3G/100 g). 

Všechny získané čisté anthokyanové izoláty měly antioxidační aktivitu. Izoláty 

jednotlivých odrůd se aktivitou lišily. Nejvyšší antioxidační aktivitu vykazoval izolát 

z plodů odrůdy Samyl (IC 50 = 5,562 mg suchého extraktu), který byl asi 10krát 

účinnější než u odrůdy Aurea (IC 50 = 59,093 mg suchého extraktu). Antioxidační 

aktivita plodů byla v pořadí od nejúčinnější odrůdy Samyl, Samdal, Reise aus Voloch, 

Weihenstephan, Heidegg, Körsör, Dana, Pregarten, Haschberg, Aurea.  

Rozdíly v obsahu anthokyanů a antioxidační aktivitě plodů kulturních odrůd určují 

využití jednotlivých odrůd. Pro farmaceutický průmysl by podle těchto výsledků byly 

nejzajímavější plody odrůd Samdal a Samyl nebo Reise aus Voloch. Tyto odrůdy 

vykazovaly nejvyšší obsah anthokyanů v plodech a nejvyšší antioxidační aktivitu 

izolátů. V Evropě je ale nejpěstovanější odrůdou Haschberg. Její plody v této práci 

vykazovaly malý obsah anthokyanů a nízkou antioxidační aktivitu. 
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9. Abstract 

The fruit of the European elderberry is rich in secondary metabolites such as 

anthocyanins and flavonoids. The fruit also contains vitamins, monosaccharides, 

saccharides and minerals. Thanks to these substances, the fruit possess antioxidant 

activity and it is used in the food and pharmaceutical industry. There are plenty of 

cultivars of this plant which differ in the content of the active substances and in 

antioxidant activity.  

This thesis comprised the assessment of fruit of Sambucus nigra L. including 

following cultivars: Samdal, Samyl, Haschberg, Weihenstephan, Pregarten, Reise aus 

Voloch, Körsör, Heidegg, Aurea and Dana. The group of anthocyanins was obtained 

by an extraction in acidified water in ultrasound water bath and by a chromatographic 

separation in a colon filled with a polyaromatic styrene-divinyl benzene resin. 

Antioxidant activity of anthocyanins was measured with the use of a free radical DPPH. 

The content of anthocyanins in the isolations and in the fruit of particular cultivars was 

determined using a pH-different spectrophotometric method - AUC. 

The cultivars showed a difference in the content of anthocyanins. The highest 

amount of anthocyanins was in the isolate of the cultivar Samyl (2.12 mg C-3G/ml of 

the isolate) and Samdal (2.02 mg/ml). The highest amount of the anthocyanins in 100 g 

of dry fruit was identified also in the cultivars Samdal (5153.06 mg C-3G/100 g of fruit) 

and Samyl (4398.61 mg C-3G/100 g of fruit). The lowest amount of anthocyanins was 

identified in the cultivar Aurea (in the isolate: 0.52 mg C-3G/ml, in the fruit: 650. 97 mg 

C-3G/100 g). 

All of obtained pure isolates possessed antioxidant activity. The isolates of 

particular cultivars differed in the activity. The highest antioxidant activity was 

measured in isolation from fruit of the cultivar Samyl (IC50 = 5.562 mg of dry extract) 

which was approximately 10times more active than the isolation of the cultivar Aurea 

(IC50 = 59.093 mg of dry extract). Antioxidant activity in order from the most active 

cultivar was: Samyl, Samdal, Reise aus Voloch, Weihenstephan, Heidegg, Körsör, 

Dana, Pregarten, Haschberg, Aurea. 

The differences in a content of anthocyanins and antioxidant activity of cultivars of 

elderberry fruit determine the use of particular cultivars. According to the results of this 

thesis the most interesting cultivars for the pharmaceutical industry would be Samdal, 
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Samyl or Reise aus Voloch. These cultivars showed the highest amount of 

anthocyanins in their fruit together with the highest antioxidant activity of isolates. In 

Europe the most used cultivar is Haschberg. The fruit of this cultivar analysed in this 

thesis showed low content of anthocyanins and low antioxidant activity. 
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10. Použité zkratky 

PPAR - peroxisome proliferator-activated receptors, jaderné hormonální receptory  

ORAC – oxygen radical absorbance activity, aktivita vychytávání kyslíkových radikálů  

ABTS – 2,2-azino-bis(3-etylbenzotiazolin-6-sulfonová kyselina) 

COMT – enzym katechol-o-methyl transferáza 

LDL – low density lipoprotein, cholesterol o nízké hustotě 

COX – enzym cyklooxygenáza 
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