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Úvod 

Flavonoidy jsou rozsáhlou skupinou rostlinných fenolů, odvozených od kyslíkaté 

heterocyklické sloučeniny flavanu. V současné době je známo více než 4000 

flavonoidních látek.  V přírodě tvoří vůbec největší skupinu fenolických látek. Velmi 

často se vyskytují jako žluté nebo oranžové látky květů, listů a plodů převážně 

dvouděložných rostlin. Většina vyšších rostlin obsahuje tyto skupiny flavonoidů: 

flavonoly, flavony, flavanony, flavanoly, isoflavony, anthokyanidiny 

a proanthokyanidiny. 

  Flavonoidy mají významné biologické účinky. V živých organismech 

se pravděpodobně zapojují do oxidačně-redukčních procesů. Využívají se pro své 

protizánětlivé, antialergenní, antivirové a antikarcinogenní účinky. Mezi flavonoidy 

patří rostlinná barviva, některé třísloviny, některé spasmolyticky či diureticky účinné 

rostlinné látky a další.  

V našich zeměpisných podmínkách jsou z hlediska obsahu flavonoidů významné 

především tyto rostliny: bříza bělokorá (Betula pendula), hloh obecný (Crataegus 

laevigata), bez černý (Sambucus nigra), lípa srdčitá (Tilia cordata) a jejich části: Betulae 

folium (list břízy), Crataegi folium cum flore (list hlohu s květem), Sambuci flos (květ 

bezu černého), Tiliae flos (lipový květ). Z flavonoidů jsou v těchto rostlinách zastoupeny 

v největší míře hyperosid, rutin a kvercetin. 

 Důkaz flavonoidů v rostlinném materiálu se provádí pomocí analytických metod 

jako je infračervená spektrometrie (IČ), hmotnostní spektrometrie (MS), vysokoúčinná 

kapalinová chromatografie (HPLC) a elektroforéza. Díky nízkým nárokům na vybavení 

se využívá také chromatografie na tenké vrstvě (TLC). Tenkovrstvá chromatografie 

slouží k rychlému a účinnému rozdělení jednotlivých obsahových látek. Pro detekci 

separovaných látek se využívá kombinace UV-detekce a postřik detekčními činidly. 

Srovnáním separace a detekce se standardy je možné potvrdit přítomnost 

prokazovaných látek ve studovaném vzorku. 

 Z kvalitativních reakcí se k důkazu flavonoidů v rostlinných drogách provádí 

redukční test, borátový test a reakce s kovy za tvorby chelátových komplexů. 
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1 Cíl 

Cílem práce je prokázat přítomnost flavonoidů ve vybraných rostlinách chromatografií 

na tenké vrstvě.   
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Seznam použitých zkratek 

 

CE   kapilární elektroforéza (Capillary Electrophoresis) 

CZE   kapilární zónová elektroforéza (Capillary Zone  Electrophoresis) 

COX   cyklooxygenáza  

COX-1   cyklooxygenáza-1 

COX-2   cyklooxygenáza-2 

ČFK   Český farmaceutický kodex 

ČL     Český lékopis 

ČsL   Československý lékopis 

di    vzdálenost středu skvrny i-tého analytu od startu 

dm    vzdálenost čela mobilní fáze od startu  

DNA   deoxyribonukleová kyselina 

GC   plynová chromatografie (Gas Chromatography) 

HPLC  vysoce účinná kapalinová chromatografie (High Performance 

Liquid Chromatography) 

HPTLC vysoce účinná tenkovrstvá chromatografie (High Performance 

Thin Layer chromatography) 

LDL   lipoproteiny o nízké hustotě (low-density lipoproteins) 

MCP-1    monocytární chemoatraktantní protein-1 

MetOH  methanol 

MEKC micelární elektrokinetická chromatografie (Micellar 

Electrokinetic Chromatography) 

MF   mobilní fáze  

MS    hmotnostní spektrometrie (Mass Spectrometry) 

NMR    nukleární magnetická rezonance (Nuclear Magnetic Resonance) 

p.a.   pro analýzu, chemikálie pro analytické účely 

PC     papírová chromatografie (Paper Chromatography) 

R   zkoumadlo 

RF   retenční faktor  

RF,i   retenční faktor i-tého analytu 
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RS   roztok zkoumadla 

SF   stacionární fáze  

TLC   chromatografie na tenké vrstvě (Thin Layer Chromatography) 

UV záření  ultrafialové (Ultraviolet) záření 

UV-VIS  absorpční spektroskopie v ultrafialové a viditelné oblasti spektra 

(Ultraviolet Visible Absorption Spectroscopy) 
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2 Teoretická část  

2.1 Flavonoidy 

 

2.1.1 Historie 

Flavonoidy jsou chemické sloučeniny patřící do rozsáhlé skupiny rostlinných 

fenolů. V současné době je známo více než 4000 flavonoidních látek. Objevitelem 

flavonoidů je Albert Szent-Györgyi, významný maďarský biochemik, který izoloval 

ve třicátých letech 20. století z citrusových plodů první flavonoidy. V roce 1937 

mu za jeho práce a objevy byla udělena Nobelova cena za medicínu. *ZABRI, 2008; 

ØYVIND, 2006] 

 

2.1.2 Struktura 

Základem struktury flavonoidů je flavan (obrázek 1), složený z 15 uhlíkových 

atomů uspořádaných do tří kruhů (C6-C3-C6, dvě benzenová jádra spojená pyranem) 

které označujeme písmeny A, B a C. *STALIKAS, 2007+ 

 

Obr. 1 Flavan [STALIKAS, 2007] 

 

Velká část flavonoidů je glykosylována. Obvykle jednou cukernou jednotkou, 

ale může jich být i více. Navázaným sacharidem je nejčastěji glukosa a rhamnosa, méně 

často galaktosa, arabinosa, xylosa, kyselina glukuronová a další sacharidy. 

[www.med.muni.cz, 6] 
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2.1.3 Význam 

Flavonoidy jsou významné pro své zdraví prospěšné vlastnosti. Jsou jim 

přisuzovány účinky antialergické, protirakovinové, antioxidační, protizánětlivé 

a protivirové. Používají se při onemocněních srdce a díky schopnosti zabraňovat oxidaci 

lipoproteinů o nízké hustotě (LDL, z anglického low-density lipoprotein) se užívají také 

ke snížení rizika ateriosklérózy. Podporují snižování krevní hladiny cholesterolu 

a triglyceridů v krvi. Flavonoidy pomáhají snižovat hladinu cholesterolu v krvi a brání 

vzniku osteoporózy. Používají se i pro zmírnění klimakterických příznaků. 

[www.phytochemicals.info, 11] 

 

2.1.4 Zdroje flavonoidů 

Spolu s karoteny jsou zodpovědné za zbarvení ovoce, zeleniny a bylin a byly 

nalezeny ve většině rostlin a potravin.  

Hlavními zdroji jsou plody rostlin čeledi révovitých (Vitaceae, hrozny vinné 

révy), růžovitých (Rosaceae, třešně, švestky, maliny, jahody, ostružiny, jablka, hrušky 

aj.) a routovitých (Rutaceae, citrusové plody). Dále se vyskytují v rostlinách z čeledi 

lilkovitých (Solanaceae, lilek, odrůdy brambor s červenou slupkou), lomikamenovitých 

(Saxifragaceae, černý rybíz, červený rybíz, červené odrůdy angreštu), vřesovcovitých 

(Ericaceae, borůvka, brusinka), olivovitých (Oleaceae, oliva) a brukvovitých 

(Brassicaceae, červené zelí, ředkvičky, červené odrůdy dalších brukvovitých zelenin). 

*VELÍŠEK, 2002; www.phytochemicals.info, 11] 

 

2.1.5 Klasifikace 

Klasifikace flavonoidů není jednotná a v publikacích se u různých autorů liší. 

Nejvýznamnější zástupci spolu s jejich výskytem jsou uvedeny v tabulce 1. 

 

Dělení flavonoidů *dle Manach, 2004]: 

 flavonoly 

 flavony 

 flavanony 
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 flavanoly – monomery (katechiny) a dimery, oligomery a polymery katechinů 

(proanthokyanidiny) 

 isoflavony 

 anthokyanidiny (acylglykosidy a anthokyanidinové glykosidy) 

 

Skupina Zástupci Zdroje  

Flavonoly 

 

Kvercetin  

Kaemferol  

Myricetin  

Rutin 

Isorhamnetin  

Kverktagetin  

Cibule, jablka, 

brokolice, kapusta, 

pórek, rajčata, černé 

hrozny, borůvky, 

zelený a černý čaj 

Flavony 

 

Tangeretin  

Heptamethoxyflavon  

Nobiletin  

Sinensetin  

Kvercetogetin  

Chrysin  

Apegenin  

Luteolin  

Disometin  

Tricetin 

Petržel, celer, paprika 

Flavanony 

 

Hesperidin 

Naringenin  

Eriodictyol  

Dihydrokvercetin  

Dihydrofisetin  

Dihydrobinetin 

Šťáva z pomeranče, 

citronu a grapefruitu 
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Katechiny 

 

Katechin  

Epikatechin  

Gallokatechin 

 

 

Kakao, čokoláda 

Proanthokyanidiny 

 

  Čokoláda, fazole, 

meruňky, třešně, 

hrozny, ostružiny, 

broskve, červené víno, 

jablečný mošt, zelený 

čaj, černý čaj 

Isoflavony 

 

Daidzein  

Genistein  

Glycitein  

 

Sojový sýr, sojová 

mouka, tofu 

 

Anthokyanidiny 

 

Cyanidin  

Delphinidin  

Malvidin  

Pelargonidin  

Peonidin  

Petunidin  

 

Borůvky, černý rybíz, 

černé hrozny, třešně, 

rebarbora, švestky, 

jahody, červené zelí, 

červené víno 

 

Tab.  1 Skupiny flavonoidů – zástupci a jejich výskyt, upraveno podle: 

[GARBACKI, 2004; STALIKAS, 2007; LAKHANPAL, 2007, web.vscht.cz, 22] 
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2.1.6 Zástupci 

2.1.6.1 Hesperidin 

Struktura hesperidinu je složená z flavanonu hesperitinu a disacharidu rutinosy, 

proto se řadí mezi  flavanonové glykosidy. 

 Vyskytuje se v citrusových plodech, především citrónech a pomerančích, a také 

v zelenině. 

 Má antioxidační, protizánětlivé, hypolipidemické, vasoprotektivní 

a antikarcinogenní účinky. Účinně snižuje hladinu cholesterolu, používá 

se při alergických stavech (inhibuje uvolňování histaminu z žírných buněk) a při senné 

rýmě. [www.phytochemicals.info, 12] 

 

 

 

Obr. 2 Hesperidin [www.wako-chem.co.jp, 23] 

 

2.1.6.2 Hyperosid 

Hyperosid je kvercetin 3-O-galaktosid. Obsahuje jej například třezalka 

tečkovaná, tužebník jilmový a moringa olejodárná. Má antibakteriální a antioxidační 

vlastnosti. [MARRUFO, 2003] 
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Obr. 3 Hyperosid [www.chemicalbook.com, 2]

 

2.1.6.3 Kaemferol 

Čistý kaemferol je žlutě zbarvený prášek a je jedním z nejvýznamnějších 

a nejrozšířenějších flavonoidů.  

Vyskytuje se především v jablkách, cibuli, pórku, citrusových plodech, hroznech 

a červeném víně. 

Kaemferol je silný antioxidant a pomáhá předcházet oxidačnímu poškození 

buněk, lipidů a DNA. Pomáhá v prevenci arteriosklerózy tím, že inhibuje oxidaci 

LDL a potlačuje tvorbu krevních destiček. Studie potvrdily, že má schopnost inhibovat 

tvorbu rakovinných buněk a že inhibuje monocytární chemoatraktantní protein-1 

(MCP-1), který hraje roli v počátečních fázích tvorby aterosklerotického plaku. 

[www.phytochemicals.info, 13] 

 

 

Obr. 4 Kaemferol [www.wako-chem.co.jp, 23] 
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2.1.6.4 Kvercetin 

Vysoké koncentrace kvercetinu se nacházejí v běžně přijímaných potravinách, 

jako jsou jablka, cibule, kapusta, červené víno, zelený a černý čaj. V menší míře jej 

můžeme nalézt také v borůvkách a dalších bobulovinách, třešních, bylinách jakou jsou 

např. kopřiva a libeček, v brokolici a tykvi. Tepelnou úpravou ani mrazením se neničí. 

[www.bezpecnostpotravin.cz, 1] 

 Kvercetin má mnoho zdraví prospěšných účinků, především zlepšuje 

kardiovaskulární funkce, snižuje riziko výskytu rakoviny a chrání proti osteoporóze. 

Je silným antioxidantem s protizánětlivými a antialergickými účinky. 

[www.phytochemicals.info, 15] 

 

 

 

Obr. 5 Kvercetin [www.wako-chem.co.jp, 23] 

 

2.1.6.5 Myricetin 

Čistý myricetin je žlutobéžový krystalický prášek patřící mezi flavonoly. Nachází 

se především v cibuli, vlašských ořeších, červených hroznech 

a léčivých rostlinách (např. v třezalce). 

 Myricetin vykazuje širokou škálu biologických účinků, včetně antioxidačních 

a účinků proti volným radikálům v těle. Některé studie ukazují na jeho protinádorové, 

antimutagenní a protizánětlivé vlastnosti. Působí proti zánětu (inhibuje cyklooxygenázy 

COX-1 a COX-2) a má prospěšné účinky na lidské srdce (brání oxidaci LDL a snižuje jeho 

vychytávání makrofágy). [www.phytochemicals.info, 14]  
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Obr. 6 Myricetin [www.wako-chem.co.jp, 23] 

 

2.1.6.6 Rutin 

Čistý rutin je žlutý až žlutozelený prášek ve tvaru jehličkovitých krystalků. Rutin 

je flavonoidní glykosid, jehož strukturu tvoří kvercetin a glykosidicky vázaný disacharid 

rutinosa složená z rhamnosy a glukózy.  

 Je obsažen v mnoha rostlinách, ovoci a zelenině. Nejbohatším zdrojem 

je pohanka, nachází se také v citrusových plodech, černém čaji a jablcích. Během 

trávení je metabolizován na aglykon kvercetin. 

 Rutin má silné antioxidační, protikarcinogenní a protizánětlivé vlastnosti. 

Při podávání spolu s vitaminem C zvyšuje účinky kyseliny askorbové. Pozitivně působí 

na pružnost a permeabilitu krevních kapilár. Má schopnost redukovat Fentonovu 

reakci, při které v těle vznikají nežádoucí radikály kyslíku. [www.phytochemicals.info, 

16] 

 

 

Obr. 7 Rutin [www.wako-chem.co.jp, 23] 



18 

 

2.2 Vybrané rostliny s obsahem flavonoidů 

2.2.1 Bez černý 

Bez černý (Sambucus nigra) patří do čeledi bezovité (Sambucaceae). Je to keř 

nebo strom o výšce 5 až 10 m se světle hnědou, na kmeni rozpukanou, borkou 

s čočinkami a s mohutnou bílou dření. Je ceněnou medonosnou rostlinou.  

Kvete v květnu až červenci. Plodem jsou peckovičky se 3 peckami, nazývané 

bezinky. Drogou je Sambuci flos (ČL 97) syn. Flos sambuci nigrae (ČsL 4) a Sambuci 

fructus (ČFK 1), syn. Fructus sambusi nigrae. Sbírají se celá květenství i s krátkou 

stopkou hned poté, co dokvetou, zhruba od počátku května do června, nebo zralé 

plody se stopkou i bez ní. Květy se suší zavěšené za hlavní stopku, nebo při umělém 

světle při teplotě 45 °C.  

Horký nálev drogy se používá při zánětech trojklaného nervu, migréně, 

nachlazení a onemocnění horních cest dýchacích, kdy zklidňuje sliznici a rozpouští 

hleny. Podporuje pocení, proto se používá při nemocech z nachlazení provázených 

horečkou. Při střevních onemocněních se používá jako laxativum s protikřečovými 

účinky. Působí také močopudně. Jako doplňkovou léčbu je možné drogu užít 

při ischiasu a revmatismu. *JAHODÁŘ, 2011; NOVÁK, 2007; TOMČÍKOVÁ, 1999+ 

Obsahové látky v květu, který je lékopisnou surovinou, a v plodu jsou flavonoidy 

(rutin, isokvercitrin, kvercitrin,  hyperosid, astragalin, nikotoflorin), kyanogenní 

glykosidy (sambunigrin a moronisid), silice s vysokým podílem mastných kyselin, slizy, 

třísloviny, sacharidy a organické kyseliny. *BULÁNKOVÁ, 2005; JAHODÁŘ, 2010; 

POTUŽÁK, 2006+  

 Jedovatý kyanogenní glykosid sambunigrin se při zrání a tepelném zpracování 

plodů rozkládá. Pozorovány byly otravy kůrou, listím a plody, projevující se nevolností, 

závratí, bolestí hlavy, tachykardií, zvracením, průjmem a celkovou slabostí.  

*HEMGESBERG, 2002, JAHODÁŘ, 2010+ 

V lékárně je k dostání např. v přípravcích: 

 Pulmoran® – užívá se při akutních i chronických onemocněních horních cest 

dýchacích. Nesmí však jít o bakteriální záněty s těžším průběhem, kde 

je vyžadována specializovaná odborná léčba.  *JAROŠ, 1992+ 
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 Dětský čaj s heřmánkem® – podáván při horečnatých onemocněních z nachlazení. 

*JAROŠ, 1992+ 

 Urcyston® – čaj pro doplňkovou léčbu při akutních a infekčních urologických 

onemocněních a chronických zánětech močových cest. Působí antisepticky, 

protizánětlivě a močopudně. Obsahuje léčivé rostliny se spasmolytickými účinky 

(uvolňují křeče hladkého svalstva). *www.leros.cz, 10] 

 Reduktan® – čaj s močopudnými, potopudnými a mírně projímavými účinky, 

díky kterým lze dosáhnout snížení tělesné hmotnosti a to zejména je-li nadváha 

komplikována zácpou nebo zadržováním tekutin v organismu. Čaj je doporučeno pít 

bez přestávky po dobu maximálně dvou týdnů, aby nedošlo k návyku.  

Dojde-li k průjmům, je nutné užívání přerušit. Také se nedoporučuje užívat 

v těhotenství, v období kojení a u osob s onemocněním srdce a ledvin 

doprovázeným otoky. *JAROŠ, 1992+ 

 

 

 

Obr. 8 Květ bezu černého *www.tvojelekarna.cz, 18] 

 

2.2.2 Bříza bělokorá  

Bříza bělokorá (Betula pendula) z čeledi břízovité (Betulaceae) je strom 10–30 m 

vysoký s jednopohlavními květy, jehnědami, plodem jsou křídlaté nažky.  

Kvete od dubna do května. Drogou je Betulae folium (ČL 97), syn. Folium 
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Betulae (ČsL 4). Listy se sbírají nejlépe od května do června. Suší se rozprostřeny 

na tenké vrstvě nebo při umělé teplotě do 40 °C.  

Droga se pro své močopudné účinky používá při nemocích močového 

ústrojí – při zánětech, močových a ledvinových kamenech a písku. Jako doplňková léčba 

se používá také při revmatismu a dně a zevně k přípravě koupelí. Široké uplatnění má 

také v kosmetice, jarní míza (březová voda) je vlasovým tonikem a březový dehet 

dermatologikem. Používá se i k přípravě regeneračních koupelí. *JAHODÁŘ, 2011; 

TOMČÍKOVÁ, 1999+ 

Obsahové látky listů břízy jsou především glykosidicky vázané flavonoidy 

(hyperosid), proanthokyanidiny, monoterpenové glykosidy, třísloviny, silice, saponiny, 

hořčiny, vitamin C. *BULÁNKOVÁ, 2005; JAHODÁŘ, 2010; POTUŽÁK, 2006+  

Na trhu je Betulae folium k dostání v přípravcích: 

 Reduktan® – viz str. 19 

 Fytokliman Planta® – čajová směs pro ženy v klimakteriu. Obsahové látky působí 

uvolněnost a relaxaci, snižují krevní tlak a působí diureticky. *www.leros.cz, 6+ 

 Species Urologicae Planta® – čaj podávaný při zánětlivých chorobách močových 

cest. Působí jako diuretikum s antibakteriálními účinky a uvolňuje křeče hladkého 

svalstva. [www.leros.cz, 9] 

 

 

 

Obr. 9 List břízy bělokoré, *www.tvojelekarna.cz, 19] 
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2.2.3 Hloh obecný  

Hloh obecný (Crataegus laevigata) z čeledi růžovité (Rosaceae) je trnitý keř 

nebo malý strom dorůstající až 10 m.  

Kvete v květnu a červnu, plodem je červená malvice. Drogou je Crataegi folium 

cum flore (ČL 97), syn. Folium crataegi cum flore (ČsL 4), Crataegi flos (ČFK 1), syn. Flos 

crataegi, Crataegi folium (ČFK 1), syn. Folium crataegi, Crataegi fructus (ČFK 1), 

syn. Fructus crataegi. Květ se sbírá na začátku rozkvětu, tj. v květnu a červnu. Během 

sušení se nesmí obracet, jinak se rozpadá. Listy se sbírají ve stejném období jako květy. 

Nepoškozené plody bez stopek se sbírají v září a říjnu. 

Jako lékopisné suroviny se používají tyto druhy: hloh obecný (Crataegus 

laevigata), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), hloh pětisemenný (Crataegus 

pentagyna), hloh černý (Crataegus nigra) a hloh středomořský (Crataegus azarolus). 

 Drogy se používají se při srdečních chorobách, vysokém krevním tlaku, 

kornatění tepen a při srdeční a oběhové nedostatečnosti, rozšiřují věnčité tepny, 

snižují krevní tlak a zlepšují srdeční tonus. Jsou součástí mnoha čajových směsí 

a hromadně vyráběných léčivých přípravků, kde působí jako antisklerotikum, 

sedativum a  hypotonikum. *JAHODÁŘ, 2011; TOMČÍKOVÁ, 1999+ 

Obsahové látky: flavonoidy (rutin, hyperosid, vitexin), katechinové třísloviny, 

aminopuriny, triterpenoidní kyseliny (oleanolová, krategolová, ursolová), červená 

anthokyanová barviva, vitamin C a vitamin B. *TOMČÍKOVÁ, 1999; POTUŽÁK, 2006+ 

V lékárně je možno koupit tyto přípravky: 

 Alvisan Neo® – čaj doporučovaný ke snížení krevního tlaku a při presklerotických 

stavech. Upravuje funkce zažívacího traktu, působí močopudně a má uklidňující 

účinek. *www.leros.cz, 7] 

 Valofyt Neo® – čaj se zklidňujícími účinky doporučovaný při stavech předráždění, 

mírné úzkosti a lehké nespavosti. Vhodný zejména pro starší osoby. 

[www.lekarna2.cz, 4] 

 Novo-passit® – přípravek podávaný k léčbě úzkostných stavů a při předrážděnosti 

spojené s nízkou výkonností, únavou, roztržitostí, nesoustředěností a špatnou 

pamětí. Lze použít také u lehčích forem nespavosti a u bolestí hlavy podmíněných 

psychickým napětím. *www.lekarna2.cz, 5] 
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Obr. 10 Hlohový list s květem *www.tvojelekarna.cz, 20] 

 

2.2.4 Lípa srdčitá  

Lípa srdčitá (Tilia cordata) patřící do čeledi lipovité (Tiliceae) je mohutný strom 

vysoký přibližně 30 m s vejcovitou až kulovitou korunou a nízkým tlustým kmenem. 

Kvete v červnu a červenci, plodem je nažka. Drogou je Tiliae flos (ČL 97), 

syn. Flos tiliae (ČsL 4), Tiliae cortex, syn. Cortex tiliae. Květy se i s listeny sbírají v době 

rozkvětu a bez obracení se opatrně suší při teplotě do 35 °C. 

Usušená květenství se sbírají i z dalších druhů: lípa velkolistá (Tilia platyphyllos, 

ČL 97 i ČsL 4), lípa obecná (Tilia vulgaris, ČL 97 i ČSL 4), lípa zelená (Tilia euchlora, 

ČsL 4). 

Lipový květ se ve formě nálevu podává při chorobách z nachlazení 

doprovázených kašlem a horečkou, při chorobách močového ústrojí – působí 

močopudně, při zažívacích potížích – zvyšuje tvorbu žluči a žaludečních šťáv, působí 

jako spasmolytikum a celkově upravuje trávení. Používá se také jako choleretikum. 

*JAHODÁŘ, 2011; TOMČÍKOVÁ, 1999] 

 Obsahovými látkami v květu jsou flavonoidy (kvercetin, kaemferol, myricetin, 

rutin, hyperosid), fenolové kyseliny (kyselina kávová, kyselina chlorogenová, kyselina 

p-kumarová), aminokyseliny, silice (farnesol), třísloviny, sliz, tokoferol. *BULÁNKOVÁ, 

2005; JAHODÁŘ, 2010; POTUŽÁK, 2006+ 
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 V lékárně je k dostání v přípravku: 

 Průdušková čajová směs® – podává se při akutních a chronických onemocněních 

horních cest dýchacích doprovázených kašlem. Usnadňuje odkašlávání a rozpouští 

a uvolňuje hleny. *www.lekarna.cz, 3] 

 

 

 

Obr. 11 Lipový květ [www.tvojelekarna.cz, 21] 

 

2.3 Chromatografie 

Chromatografie je analytická separační metoda, při které dochází k dělení složek 

analyzovaného vzorku. Může být použita pro kvalitativní (identifikace, stanovení 

obsahu) i kvantitativní (stanovení množství) analýzu zkoumaných látek. Podstatou 

je distribuce dělených látek vzorku mezi dvě různé nemísitelné fáze, tj. mezi mobilní 

fázi (MF) a stacionární fázi (SF) separačního systému. Mobilní fáze je buď kapalná, 

nebo plynná, stacionární fáze může mít v různých chromatografických metodách 

různou formu.  

 Vzorek je umístěn na začátek stacionární fáze a pohybem mobilní fáze přes fázi 

stacionární je vzorek soustavou unášen. Jednotlivé složky vzorku jsou díky své různé 

afinitě k  stacionární fázi touto fází více či méně zachycovány, a tím zpožďovány. 

Dochází tak k dělení analyzovaného materiálu. Čím silněji je látka k SF poutána 

(čím vyšší afinitu má k SF), tím delší je její čas strávený v separačním systému, který 
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označujeme jako retenční čas. 

 

2.4 Tenkovrstvá chromatografie 

Tenkovrstvou chromatografii (TLC, Thin Layer Chromatography) společně 

s chromatografií papírovou (PC, Paper Chromatography) z hlediska uspořádání 

stacionární fáze řadíme mezi plošné chromatografické metody. V papírové 

chromatografii je stacionární fáze součástí chromatografického papíru, 

v TLC je stacionární fáze umístěna na pevném plochém podkladu (např. na skleněné 

desce nebo hliníkové fólii). TLC je pro svou jednoduchost a nenáročnost na vybavení 

hojně využívána. *KLOUDA, 2003; OPEKAR, 2003+ 

Mobilní fází je vždy kapalina, například cyklohexan, isopropanol, aceton, voda, 

toluen, ethanol, amoniak, kyselina octová a jejich směsi. 

Stacionární fází je buď kapalina zakotvená v tenké vrstvě na podložním 

materiálu, nebo pevná látka (adsorbent) v podobě tenké vrstvy, která může obsahovat 

fluorescenční indikátor k usnadnění detekce analyzovaných látek. Stacionárními fázemi 

mohou být: silikagel, oxid hlinitý, celulóza, iontoměniče, polyamid a silikagel 

s -C18, -NH2 nebo -CN skupinami. Jako podložní materiál se pro stacionární fáze 

používají skleněné desky nebo hliníkové fólie. *web.natur.cuni.cz, 17] 

Moderní modifikací TLC je HPTLC (High Performance TLC – vysoce účinná 

tenkovrstvá chromatografie), kde se používají stejné druhy SF jako u TLC, avšak s velmi 

malou zrnitostí (pro TLC 5–40 μm) a velkou homogenitou zrn. Součástí 

je instrumentace pro automatické dávkování, vyvíjení a detekci. Metoda dovoluje 

vyvolávat až 20 vzorků na jedné desce zároveň. *KLOUDA, 2003+ 

 

2.4.1 Postup analýzy 

Před samotnou analýzou se nejprve provede extrakce obsahových látek 

z rostlinného materiálu a jejich zakoncentrování. Extrakce slouží k odstranění dalších 

obsahových látek a zakoncentrování je ve většině případů nezbytné vzhledem 

k nízkému obsahu flavonoidů. 

Pro značně rozdílnou rozpustnost flavonoidních látek ve vodě a v organických 
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rozpouštědlech nelze uvést univerzální a jednotných postup extrakce. Glykosidy jsou 

ve vodě rozpustnější, než jejich aglykony, které lze nejčastěji izolovat z rostlinného 

materiálu extrakcí organickými rozpouštědly.  

 Na desce se vyznačí start, tedy místo, na které se nanesou pomocí kapiláry 

nebo mikropipety analyzované vzorky ve formě skvrn o průměru 2–6 mm. Vyvíjení 

chromatogramu může být vzestupné, sestupné, nebo kruhové (obrázek 12). 

Pro TLC je nejběžnější vyvíjení vzestupné. Deska se po vyschnutí rozpouštědla ponoří 

do mobilní fáze tak, aby start zůstal nad její hladinou. Chromatogram se vyvíjí 

v uzavřené chromatografické komoře, která je dobře nasycena parami mobilní fáze. 

Mobilní fáze deskou vzlíná a tím s sebou unáší a rozděluje analyzovanou směs. Vyvíjení 

se ukončí, když čelo mobilní fáze dosáhne téměř konce desky. Čelo se označí a deska 

se vysuší. Deska se skvrnami jednotlivých složek představuje chromatogram, který 

se kvalitativně nebo kvantitativně vyhodnotí. *KLOUDA, 2003+ 

 

 

 

Obr. 12 Možnosti vyvíjení chromatogramu *web.natur.cuni.cz, 17] 

 

2.4.2 Vyhodnocení chromatogramu 

Pokud skvrny analytů nejsou barevné, před vyhodnocováním se vizualizují 

(detekují) postřikem vhodným činidlem (H2SO4, KMnO4, I2), fluorescencí luminoforů 

v UV záření, nebo zhášením fluorescence desky s fluorescenčním indikátorem. 

Jednotlivé separované analyty se charakterizují pomocí retenčního faktoru 

označovaného RF, který se vypočítá podle vzorce RF,i = di / dm, kde RF,i je retenční faktor 

i-tého analytu, di vzdálenost středu skvrny i-tého analytu od startu a dm vzdálenost čela 
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mobilní fáze od startu. *web.natur.cuni.cz, 22] 

 

Obr. 13  TLC chromatogram [Upraveno dle web.natur.cuni.cz, 17] 

 

2.4.2.1 Kvalitativní vyhodnocení 

Při kvalitativním vyhodnocení analyzujeme současně s neznámým vzorkem 

směs o známém složení, kterou označujeme jako standard a se kterou neznámý vzorek 

po analýze srovnáme. Pokud se retenční časy neznámého vzorku a standardu shodují, 

je toto důkazem, že neznámý vzorek je tatáž látka, kterou je standard. Je možné také 

porovnat námi zjištěné hodnoty RF analytů s  hodnotami publikovanými, ovšem pouze 

pokud jsou měřeny za stejných experimentálních podmínek. *web.natur.cuni.cz, 17] 

 

2.4.2.2 Kvantitativní vyhodnocení 

Kvantitativní vyhodnocení se provádí pomocí fotodenzitometru nebo extrakcí 

z chromatogramu. Fotodenzitometr je přístroj, který převede intenzitu zabarvení skvrn 

analytů na chromatogram s píky, jejichž plocha je úměrná množství (koncentraci) 

příslušného analytu ve skvrně. Při extrakční metodě jsou jednotlivé skvrny látek 

extrahovány z chromatogramu do vhodného rozpouštědla a jejich koncentrace 

v rozpouštědle je pak určena vhodnou metodou. *web.natur.cuni.cz, 17] 
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2.4.3 Metody analýzy flavonoidů 

Klasické analytické metody používané ke studiu flavonoidních látek jsou srážecí 

reakce, barevné reakce, stanovení rozpustnosti, rozdělovacího koeficientu, bodu tání 

a rotace, spektrální analýza a příprava derivátů.  

Mezi cenově i instrumentálně náročnější metody využívané k separaci a detekci 

flavonoidů patří polarografie, chromatografie a elektromigrační metody. 

Z chromatografických metod se používá především vysokoúčinná kapalinová 

chromatografie (HPLC, High Performance Liquid Chromatography) či plynová 

chromatografie (GC, Gas Chromatography) a chromatografie na tenké vrstvě (TLC, Thin 

Layer Chromatography). Nejběžněji používanými elektromigračními metodami jsou 

kapilární elektroforéza (CE, Capillary Electrophoresis), kapilární zónová elektroforéza 

(CZE, Capillary Zone  Electrophoresis) a micelární elektrokinetická chromatografie 

(MEKC, Micellar Electrokinetic Chromatography). 

Flavonoidy mohou být separovány, kvantifikovány a identifikovány v jedné 

operaci například spojením chromatografie s UV detekcí, hmotnostní spektrometrií 

(MS, Mass Spectrometry), nebo nukleární magnetickou rezonancí (NMR, Nuclear 

Magnetic Resonance). 

Detekce flavonoidů je poměrně snadná díky přítomnosti fenylového kruhu 

v jejich struktuře, který má charakter chromoforu a je UV aktivní. Z UV spekter 

lze vyčíst strukturální informace, jako je typ fenolu a stupeň oxidace. 

 

2.4.4 TLC a analýza flavonoidů 

První pokusy separovat flavonoidy pomocí TLC byly provedeny v roce 1961. 

Metoda našla široké uplatnění v izolaci, pufirikaci a identifikaci flavonoidů. Její význam 

spočívá především v rychlém screeningu obsahových látek v droze předtím, než tyto 

podrobíme analýze dalšími instrumentálními technikami. Výhodou TLC je, že umožňuje 

analýzu několika vzorků současně. *DE RIJKE, 2006+ 

Použití TLC k analýze flavonoidů umožnilo nejen práci s mikrokvanty 

analyzovaných látek a analýzu složitých směsí. Metoda především obsáhla většinu 

barevných reakcí a nahradila stanovení rozdělovacích koeficientů (možné jen u čistých 
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látek) mnohem jednodušším stanovením retenčních faktorů, které je vhodné 

i pro nečisté směsi. TLC s sebou přinesla možnost snadného studia struktury flavonoidů 

na základě měření retenčních faktorů, důkaz otho-seskupení hydroxylů nebo stanovení 

počtu hydroxylů ve struktuře. 

 

2.4.5 TLC – lékopisná zkouška totožnosti 

Tenkovrstvá chromatografie je také lékopisnou zkouškou totožnosti uváděnou 

v ČL u mnoha rostlinných drog, např. u květu lípy, listu břízy, list hlohu s květem a květu 

bezu černého. Pro tyto rostlinné drogy se postup zkoušky liší jen minimálně. 

Jako stacionární fáze se používá silikagel a vzorky objemu 5 nebo 10 µl se nanáší 

na 10 nebo 15 cm dlouhou desku. Práškovaná droga (0,5 nebo 1 g) se smísí 

s 10 ml methanolem (MetOH) a 5 min se zahřívá při 60 až 65 °C. Po ochlazení 

se zfiltruje. Vyvíjecí směs obsahuje kyselinu mravenčí bezvodou, vodu, butan-2-on 

a ethylacetát v poměru 10:10:30:50. Detekce se provádí za pomoci postřiku desky 

roztokem difenylboryloxyethylaminu v MetOH, a poté roztokem makrogolu 

400 v MetOH. Deska se vysuší a pozoruje se v UV světle o vlnové délce 365 nm. Rozdíl 

je především ve složení porovnávaných roztoků, viz tabulka 2. *Český lékopis, 2009] 

 

Složení porovnávaných roztoků 

 List hlohu  

s květem 

Květ bezu 

černého 
Květ lípy List břízy 

hyperosid (mg) 2,5 2,5 5 2,5 

rutin (mg) - 2,5 5 2,5 

kys. kávová (mg)  - 1 2 1 

kys. chlorogenová (mg) 1 1 - 1 

 

Tab. 2 Porovnávané roztoky vybraných drog dle ČL 2009 
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2.4.6 Zkumavkové reakce 

Flavonoidy jsou díky vysokému obsahu aktivních skupin ve své struktuře 

poměrně velmi reaktivní sloučeniny. Nejreaktivnější jsou flavonoidy s aglykonem 

odvozeným od flavonolu. 

 Ve své struktuře obsahují snadno disociovatelné fenolické hydroxylové skupiny, 

které umožňují jejích převedení na různé oxidační stupně za současné hydrogenace 

nebo dehydrogenace, nebo schopnost tvořit chelátové komplexy. 

Mezi nejznámější reakce sloužící k důkazu flavonoidů řadíme borátový test, 

redukční text a tvorbu chelátových komplexů s kovovými kationty. 

Borátový test je založen na reakci flavonoidů, u nichž je hydroxylová skupina 

v poloze 3 v sousedství karbonylové skupiny, s kyselinou boritou a kyselinou šťavelovou 

za vzniku komplexu s borem, který v ultrafialovém světle fluoreskuje zeleně.  

Při redukčním testu dochází za působení hořčíku nebo zinku v kyselém prostředí 

k hydrolytickému odštěpení cukerné části molekuly flavonoidu (aglykonu). Uvolněné 

aglykony přechází na sloučeniny podobné anthokyanidinům, což se projevuje červeným 

až fialovým zbavením. 

Flavonoidy se strukturou 3- nebo 5-hydroxyflavonů jsou v přítomnosti kovových 

kationtů schopny tvořit chelátové komplexy za vzniku žluté sraženiny. *DUŠEK, 2008+ 
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3 Experimentální část 

V praktické části absolventské práce byly provedeny zkumavkové reakce (tvorba 

chelátových komplexů, redukční a borátový test) a tenkovrstvá chromatografie 

se vzorky vybraných rostlinných drog.   

Použité pomůcky, chemikálie a rostlinné drogy jsou uvedeny níže. 

Postup práce byl v souladu s postupem publikovaným v skriptech Praktická cvičení 

z farmakognosie *DUŠEK, 2008+, v Českém lékopise 2009 a vědeckých článcích 

[DETKOVID, 2003; POTHIER, 2007]. 

 

3.1 Pomůcky 

Elektrický vařič, kádinka, Petriho miska, nálevka, vata, zkumavky, stojánek 

na zkumavky, kovová lžička, digitální váhy, analytické váhy, porcelánová miska, 

skleněná pipeta, pístový nástavec na skleněnou pipetu, obyčejná tužka, skleněné 

kapiláry, chromatografická deska Silufol, UV lampa (Merck, 366 nm). 

 

3.2 Použité chemikálie 

Amoniak zředěný RS (roztok zkoumadla), difenylboryloxyethylamin (Fluka), ethanol 

96% (Dr. Kulich Pharma), diethylether p.a. (Penta), ethylacetát p.a. (Penta), hyperosidu 

(Fluka), kyselina boritá 3% (vodný roztok), kyselina chlorogenová (Sigma-Aldrich), 

kyselina chlorovodíková RS (roztok zkoumadla), kyselina mravenčí 98% p.a. (Lach-Ner), 

kyselina octová 99,8% p.a. ledová (Penta), kyselina šťavelová 10% (vodný roztok), 

makrogol 400 (Kollisolv® PEG E 400, Sigma-Aldrich), methanol (Lachema), octan 

ethylnatý (Chemapol), octan olovnatý zásaditý RS (roztok zkoumadla), rutin (Sigma-

Aldrich), zinek práškový R (zkoumadlo, Penta). 

 

3.3 Rostlinné drogy 

Rostlinným materiálem pro praktickou část práce byly usušené rostlinné drogy: 

Betulae folium (list břízy), Crataegi folium cum flore (list hlohu s květem), Sambuci flos 

(květ bezu černého), Tiliae flos (lipový květ). 
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3.4 Pracovní postup – zkumavkové reakce 

Vzorky jednotlivých rostlinných drog (obrázek 14) pro důkazní zkumavkové 

reakce byly připraveny následovně: 0,6 g drogy se vařilo 10 minut 

s 15,0 ml 96% ethanolu. Po ochlazení se výluh zfiltroval a rozdělil na tři části, 

které byly podrobeny třem níže uvedeným reakcím vedoucích k důkazu přítomnosti 

flavonoidů. 

 

 

 

Obr. 14 Vzorky rostlinných materiálů pro zkumavkové reakce. *vlastní foto+ 

 

3.5 Vyhodnocení a výsledky – zkumavkové reakce 

3.5.1 Tvorba chelátových komplexů 

Filtrát se smísil s 0,5 ml 10% octanu olovnatého a 0,5 ml roztoku amoniaku. 

Žlutá sraženina (obrázek 15), která je důkazem tvorby chelátových kompletů a tedy 

přítomnosti flavonoidů ve vzorku, byla pozorována u všech vzorků zkoumaných 

rostlinných materiálů. 
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Obr. 15 Tvorba žluté sraženiny chelátového komplexu. *vlastní foto+ 

 

Ze struktury většiny flavonoidů můžeme usuzovat na 3 potenciální koordinační 

místa: 

 mezi 5-hydroxylovou a 4-karbonylovou skupinou 

 mezi 3-hydroxylovou a 4-karbonylovou skupinou 

 mezi 3´-hydroxylovou a 4´-hydroxylovou skupinou v B kruhu 

 

Pokud by mezi zkoumanými flavonoidy byla látka, která má ve své struktuře 

všechny tyto funkční skupiny, pak by vznikl komplex zobrazený na obrázku 16.  

Z flavonoidů popsaných v této práci vzniká podobný komplex u myricetinu a kvercetinu. 
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Obr. 16 Mechanismus tvorby chelátového komplexu flavonoidů 
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Na B kruhu molekuly kaemferolu je pouze 4´-hydroxylová skupina. 

Nepřítomnost 3´-hydroxylové skupiny neumožňuje koordinaci iontu kovu v tomto 

místě. Vzniká komplex uvedený níže na obrázku 17. 

 

O

OH

OH

OOH

OH

O

O

OOH

OH

M
MO

 

 

Obr. 17 Mechanismus tvorby chelátového komplexu kaemferolu 

 

 Struktura hesperidinu, hyperosidu a rutinu umožňuje koordinaci iontů kovů 

minimálně v jednom místě. Nejčastěji mezi 5-hydroxylovou a 4-karbonylovou skupinou. 

 

3.5.2 Borátový test 

Filtrát se na porcelánové misce na vodní lázni odpařil do sucha. Ke zbytku 

se přidaly 3,0 ml 3% roztoku kyseliny borité a 1,0 ml 10% ml kyseliny šťavelové. 

Směs se odpařila do sucha a ponechala se na vodní lázni dalších 5 minut. Vychladlý 

odparek se rozpustil v etheru.  

Všechny zkoumané rostlinné drogy obsahují některou z flavonoidních sloučenin, 

která poskytuje fluoreskující komplex, jak je vidět na obrázku 18. 
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Obr. 18 Fluoreskující komplex. *vlastní foto+ 

 

Komplex s borem vzniká u flavonoidů, které mají ve své struktuře hydroxylovou 

skupinu v poloze 3 sousedící se skupinou karbonylovou. Borátový test proto lze využít 

k důkazu kaemferolu (obrázek 19), kvercetinu a myricetinu. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19  Borátový test, tvorba komplexu s borem 

 

 Hesperidin, hyperosid a rutin nemají ve své struktuře v poloze 3 hydroxylovou 

skupinu, proto v tomto místě nejsou schopny tvořit komplex s borem. 
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3.5.3 Redukční test 

K filtrátu se přidal 1,0 g práškového zinku a 2,0 ml roztoku kyseliny 

chlorovodíkové. Působením práškového zinku došlo k redukci oxoskupiny a u všech 

zkoumaných vzorků rostlinných drog došlo k zbarvení do růžova až růžovočervena 

(obrázek 20). 

Všechny flavonoidy popsané v této práci (hesperidin, hyperosid, kaemferol, 

kvercetin, myricetin, rutin) obsahují ve své molekule oxoskupinu. Je proto možné 

dokázat jejich přítomnost pomocí redukčního testu. Redukce oxoskupiny kaemferolu je 

znázorněna na obrázku 21. 

 

 

 

 Obr. 20 Růžovočervené zbarvení – důkaz redukce oxoskupiny. *vlastní foto+ 

 

OH

OH

OOH

OH

OH
O

OH

OH

OOH

OH

 

 

Obr. 21 Redukce oxoskupiny  
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3.6 Pracovní postup – TLC 

3.6.1 Navržený pracovní postup 

Navržený pracovní postup identifikace flavonoidů chromatografií na tenké 

vrstvě vycházel z lékopisných zkoušek na totožnost a publikovaných vědeckých článků 

[DETKOVID, 2003; POTHIER, 2007] 

Složení stacionární a mobilní fáze, složení a příprava zkoumaného 

i porovnávaného vzorku a metoda detekce jsou uvedeny v tabulce 3. 

 

Stacionární fáze silikagel 

Mobilní fáze ethylacetát, kyselina mravenčí, kyselina ledová octová, voda 

(100 : 11 : 11 : 26) 

Zkoumaný roztok 1 g práškované drogy se smísil s 10 ml MetOH, 

5 min se zahřívat při 60 °C, po ochlazení zfiltrovat 

Porovnávaný roztok hyperosid 2,5 mg, rutin 2,5 mg, kys. chlorogenová 

1 mg v 10 ml MetOH 

Detekce postřik desky roztokem difenylboryloxyethylaminu v MetOH 

a následně roztokem makrogolu 400 v MetOH, desku 

vysušit, detekce skvrn pod UV světlem (366 nm) 

 

Tab. 3 Postup analýzy a chemikálie zvolené pro TLC. *vlastní+ 

 

3.6.2 Příprava vzorku pro TLC 

Vzorky jednotlivých rostlinných drog pro chromatografii na tenké vrstvě byly 

připraveny následovně: 1 g drogy se smísil s 10 ml methanolu a 5 min se zahříval 

při 60 °C. Po ochlazení se výluh zfiltroval.  

Porovnávací roztok byl připraven rozpuštěním 2,5 mg hyperosidu, 2,5 mg rutinu 

a 1 mg kyseliny chlorogenové v methanolu, celkový objem byl doplněn methanolem 

na 10 ml. 
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3.6.3 Příprava chromatografické desky 

 Vzorky byly spolu se standardem naneseny pomocí kapiláry na tužkou 

vyznačený start na chromatografické desce. Chromatografická komora byla připravena 

z kádinky s  mobilní fází o složení ethylacetát : kyselina mravenčí : kyselina ledová 

octová : voda (v objemovém poměru 100 : 11 : 11 : 26). Po zaschnutí nanesených 

analytů a odpaření rozpouštědla byla deska ponořena do mobilní fáze tak, aby hladina 

mobilní fáze byla níže, než je vyznačený start. Komora byla uzavřena skleněnou deskou 

a chromatogram se nechal vyvíjet. Když čelo MF dosáhlo horní hrany chromatografické 

desky, bylo vyvíjení ukončeno a deska byla z komory vyňata a vysušena. Detekce byla 

provedena postříkáním desky 1% roztokem difenylboryloxyethylaminu v methanolu, 

a poté 5% roztokem makrogolu 400 v methanolu. Vrstva byla opět usušena a následně 

byla pozorována v ultrafialovém světle při 366 nm. 

 

3.7 Vyhodnocení a výsledky – TLC 

Na obrázku 22 je výsledný chromatogram. První dráha odpovídá porovnávanému 

roztoku (St, standard), následuje chromatogram vzorku břízy (1), bezu (2), hlohu (3) 

a lípy (4). 

Na chromatogramu porovnávaného roztoku byly dle vzrůstajícího retenčního 

faktoru pozorovány skvrny odpovídající rutinu (žlutooranžová skvrna), kyselině 

chlorogenové (světle modrá skvrna) a hyperosidu (žlutooranžová skvrna). 

Z porovnání chromatogramu standardu a chromatogramů jednotlivých 

zkoumaných vzorků bylo usuzováno na přítomnost rutinu, kyseliny chlorogenové 

a hyperosidu ve všech rostlinných drogách. 

Na chromatogramech zkoumaných vzorků byly pozorovány další skvrny, jejichž 

identifikace nebyla vzhledem ke složení porovnávacího roztoku možná.  

Při porovnání s literaturou (Český lékopis 2009) bylo usuzováno na přítomnost 

kyseliny kávové, jejíž skvrna fluoreskuje světle modře a nachází se téměř u čela 

chromatografické desky. 
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Obr. 22 Chromatogram zkoumaných roztoků  

(St – standard, porovnávaný vzorek, 1 – vzorek břízy, 2 – vzorek bezu, 

3 – vzorek hlohu, 4 – vzorek lípy) *vlastní foto+ 

 

3.7.1 Zkoumaný vzorek Betulae folium (list břízy) 

Vzorek břízy byl na chromatogramu označený číslem 1.  Žlutooranžová skvrna 

s nejnižším retenčním faktorem, jejíž fluorescence nebyla příliš výrazná, byla 

identifikována jako rutin. Následovala skvrna kyseliny chlorogenové fluoreskující světle 

modře a žlutooranžová skvrna hyperosidu, která byla výraznější. Tyto tři skvrny byly 

identifikovány na základě srovnání chromatogramu standardu a zkoumaného roztoku.  

Srovnáním s informacemi uvedenými v ČL 2009 bylo usuzováno na přítomnost 

kyseliny kávové, světle modrá skvrna u čela chromatogramu.  

 

3.7.2 Zkoumaný vzorek Sambuci flos (květ bezu černého) 

Na chromatogramu zkoušeného roztoku bezu černého (na obrázku 22 označen 
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číslem 2) byly pozorovány dvě výrazné žlutooranžové skvrny. Po srovnání 

s porovnávaným vzorkem je možné říci, že žlutooranžová skvrna s nižším retenčním 

faktorem odpovídala rutinu. Skvrna s vyšším retenčním faktorem, která byla 

identifikována jako isokvercitrin (srovnáno s informace uvedenými v ČL 2009). Skvrna 

odpovídající hyperosidu byla málo výrazná. Nacházela se těsně pod skvrnou 

isokvercitrinu. Světle modrá skvrna s nižším retenčním faktorem odpovídala kyselině 

chlorogenové a světle modrá skvrna s vyšším retenčním faktorem (téměř u čela desky) 

odpovídala kyselině kávové. Také identifikace kyseliny kávové byla uskutečněna 

na základě srovnání s ČL 2009, jelikož se tato látka ve srovnávacím roztoku nenachází. 

Na chromatogramu jsou patrné další méně intenzivně fluoreskující látky, jejichž 

identifikace nebyla vzhledem k použitému porovnávanému standardu možná. 

 

3.7.3 Zkoumaný vzorek Crataegi folium cum flore (list hlohu s květem) 

Na chromatogramu zkoušeného roztoku hlohu (vzorek označený číslem 3) 

v pořadí vrůstajících retenčních faktorů bylo možno usuzovat na přítomnost rutinu 

(žlutooranžová skvrna s nižším retenčním faktorem), kyseliny chlorogenové (světle 

modrá skvrna, mezi skvrnami rutinu a hyperosidu) a hyperosidu (žlutooranžová skvrna 

s vyšším retenčním faktorem). Tyto byly identifikovány s jistotou vzhledem k porovnání 

s chromatogramem porovnávaného roztoku. 

Světle modrá skvrna u čela chromatografické desky byla identifikována jako 

kyselina kávová. Na chromatogramu byly patrny další skvrny. Tyto nebyly 

identifikovány. 

 

3.7.4 Zkoumaný vzorek Tiliae flos (lipový květ) 

Zkoušený roztok označený číslem 4 byl vzorek lípy. Na chromatogramu 

odpovídaly tři skvrny (rutin, kyselina chlorogenová, hyperosid) polohou a zbarvením 

skvrnám na chromatogramu porovnávacího roztoku.  

Na chromatogramu byly pozorovány další skvrny fluoreskující oranžově 

a žlutě. Tyto nebyly identifikovány. U čela chromatogramu byla pozorována světle 

modře fluoreskující skvrna kyseliny kávové. 



40 

 

4 Diskuze 

Flavonoidy jsou hojně rozšířenou a farmakologicky významnou skupinou 

přírodních látek. Studiu jejich pro lidské zdraví prospěšných vlastností, jakož i studiu 

jejich chemické struktury a metod detekce a identifikace, je věnováno velké množství 

odborných publikací.  

 Klasifikace flavonoidů není jednotná, různí se podle autorů a zorientování 

se v jednotlivých skupinách není jednoduché.  

 Pro praktickou část byly zvoleny rostlinné drogy běžně rostoucí v České 

republice a běžně prodávané v lékárnách buď jako jednodruhové čaje 

nebo jako součást čajových směsí.  

 K dispozici jsou publikace popisující různé metody detekce a identifikace 

flavonoidů, např. plynová chromatografie a vysoce účinná kapalinová chromatografie. 

S ohledem na možnosti práce ve školní laboratoři byla jako ideální metoda zvolena 

metoda chromatografie na tenké vrstvě a důkazní zkumavkové reakce. 

 Vzhledem k finanční i technické nenáročnosti na separační aparaturu 

pro chromatografii na tenké vrstvě, je tato metoda hojně používána v laboratořích, 

a to zejména v laboratořích školních zařízení. Bohužel cena chemikálií však není 

zanedbatelná a pracovní postup je nutné volit tak, aby byl v souladu s možnostmi 

konkrétní laboratoře. 

 Ačkoli je TLC lékopisnou zkouškou totožnost několik rostlinných drog, metoda 

se již v lékárnách k tomuto stanovení nepoužívá. 

 Zkumavkové reakce vedoucí k důkazu přítomnosti flavonoidů lze provést téměř 

v každé laboratoři, zejména proto, že k jejich realizaci postačí běžné laboratorní 

vybavení a standardně dostupné chemikálie. Pomocí zkumavkových reakcí 

lze jednoduše prokázat přítomnost flavonoidů, jak bylo ověřeno a popsáno v této práci. 

Zkumavkové reakce jsou také uváděny v materiálech pro laboratorní cvičení škol 

chemického zaměření, např. i Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy. Materiály 

popisují provedení důkazních reakcí a výsledný efekt sloužící k posouzení, zda jsou 

v testovaném vzorku přítomny flavonoidní látky. Publikaci, která by reakce popisovala 

z hlediska změn v chemické struktuře sloučenin, se nepodařilo dohledat. V odborných 

článcích se autoři zaměřují vždy na jednu z reakcí uvedených v této práci a jejich cíle 
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jsou na jim odpovídající úrovni, tedy barvená změna pro představuje jeden z prvních 

stupňů jejich experimentu, pro nás jeho závěr.  

Zejména mechanismus tvorby komplexů flavonoidů s ionty kovů, které působí 

proti tvorbě volných radikálů, vědce láká k hlubšímu bádání.  Zaměřují se na studium 

vazby kovu jako centrálního iontu v molekule komplexu, složení komplexu, roli 

pH na tvorbu komplexu a stabilitu komplexu. Hojně používanou metodou je UV-VIS 

spektroskopie. 
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Závěr 

V předložené absolventské práci byly řešeny základní analytické metody sloužící 

k důkazu přítomnosti a identifikace flavonoidů v rostlinném materiálu, květu bezu 

černého, listu břízy, listu hlohu s květem a lipovém květu. 

Provedením barevných zkumavkových reakcí byla potvrzena přítomnost 

flavonoidů ve zkoumaných roztocích. 

Schémata znázorňující průběh zkumavkových reakcí byla znázorněna na základě 

informací, které se daly vyčíst ze struktury jednotlivých flavonoidů. Použité analytické 

metody umožnily pouze kvalitativní stanovení, tj. důkaz přítomnosti flavonoidů. Pokud 

bychom chtěli usuzovat na změnu ve struktuře látek, museli bychom použít složitější 

analytické metody.    

Prokázáním přítomnost flavonoidů ve vybraných rostlinách chromatografií 

na tenké vrstvě byl splněn cíl této absolventské práce.   

 Srovnáním poloh a zabarvení skvrn chromatogramů porovnávaného 

a zkoumaných vzorků byla prokázána přítomnost rutinu, kyseliny chlorogenové  

a hyperosidu u všech zkoumaných rostlinných drog. 

 Porovnáním chromatogramů s údajů uvedenými v Českém lékopise 2009 

u zkoušek totožnosti jednotlivých drog bylo usuzováno na přítomnost dalších látek 

ve zkoumaných vzorcích, jednalo se o kyselinu kávovou a isokvercitrin. 
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Summary 

 

Identification of Flavonoids in Selected Medicinal Plants 

Flavonoids belong to the polyphenol group, their structure generally consist 

of two aromatic rings, each containing at least one hydroxyl, which are connected 

through a three-carbon “bridge” and become part of a six-member heterocyclic ring. 

The flavonoids are further divided into subclasses based on the connection 

of an aromatic ring to the heterocyclic ring, as well as the oxidation state 

and functional groups of the heterocyclic ring. The most known subclasses are 

flavanones, isoflavones, flavonols, flavanols, anthocyanidins and catechins.  

Flavonoids may provide important health benefits. They have antiallergic, 

antioxidant, and antiviral activity, powerful antioxidant properties, which mean they 

reduce inflammation, and help fight ageing by preventing and repairing cellular 

damage. Flavonoids may also protect the person against dementia, Alzheimer’s 

disease, and some cancers. Flavonoids can prevent the oxidation of low-density 

lipoprotein (LDL) which lowers blood cholesterol levels and may improve heart health 

and arteries.  

Together with carotenes, flavonoids are also responsible for the colouring 

of fruits, vegetables and herbs. They are concentrated in apples, onions, broccoli, red 

berries, citrus fruits, tea, chocolate and wine.  

The main members of flavonoids (hyperosid, kaempherol, quercetin, myricetin, 

rutin) are found in following plants part of commonly occurring in the Czech Republic: 

Betulae folium (birch leaf), Crataegi folium cum flore (hawthorn leaf with flower), 

Sambuci flos (elderberry flowers) and Tiliae flos (linden flowers). 

The easy and inexpensive method for studying flavonoids is a thin layer 

chromatography (TLC). TLC is the analytical method based on the differential affinity 

of the analyte for the stationary vs. mobile phases.  The stationary phase in TLC 

is typically an adsorbent made of silica gel or alumina layered onto a glass, plastic 

or aluminium foil plate. The mobile phase is a solvent that moves through capillary  
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action right through the solid phase. In general, the solid phase is usually polar 

while the mobile solvent is non polar relative to the solid phase. 

The first step was preparation of sample to be analyzed, than means isolation 

flavonoids from plant materials. The small amount of dried and crushed part 

of the plants (leaf, leaf with flower or flower) was mixed with methanol. Mixture was 

heated up for few minute, than cool down, following by filtration. The standard 

solution contains chlorogenic acid, hyperosid, rutin and caffeic acid was also prepared. 

Both sample and standard were spotted onto the plate and then placed in a jar or 

chamber with the eluting fluid. The mobile phase (ethyl acetate : formic acid : acetic 

acid : water in volume ratio 100 : 11 : 11 : 26) raised up the plate via capillary action, 

carrying the analytes with it. The separated analytes were detected by exposing TLC 

plates to UV light. 

 The procedure was designed according to the methods of the Czech 

Pharmacopoeia and published scientific articles.  

Using TLC were determined the main flavonoids (hyperosid, kaempherol, 

quercetin, myricetin and rutin) in the tested extracts. 

Flavonoids can also be detected by test tube reaction due to their ability 

to form coloured compounds. The common test tube reactions carried 

out in laboratory are reduction test, formation of chelate complexes, borate test 

and reaction with sodium nitrite. 

The first providing test tube reaction was reduction test. To the extract 

of the plant material was added zinc and hydrochloric acid. The pink and red colour 

change of sample was observed as the evidence of the presence of flavonoids. 

In the lead chelate test the extract was mixed with lead acetate solution 

and solution of ammonia. The presence of flavonoids was confirmed by generating 

a chelate complex, which showed formation of yellow precipitate. 

The test with boric acid and oxalic acid made the complex with boron. This 

complex was able to produce green fluorescence under the UV light. 

 

Key words: flavonoids, thin layer chromatography, test tube reaction, medicinal plants 
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