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Troloxu (6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-karbo-
xylová kyselina). Pro čisté látky je TEAC definována jako 
milimolární koncentrace Troloxu odpovídající antioxidač-
ní aktivitě testované látky o koncentraci 1 mmol l−1. Směs-
né vzorky se hodnotí jako látkové mno�ství Troloxu odpo-
vídající aktivitě 1 g či 1 ml vzorku. Tato metoda mů�e být 
aplikována na měření čistých látek, vodných roztoků 
i nápojů. 

Antioxidační aktivitu látek lze měřit metodami che-
mickými a fyzikálními1. Chemické metody spočívají 
v pou�ití činidel poskytujících s volnými kyslíkovými 
radikály barevné produkty, jejich� vzniku brání ve vzorku 
obsa�ené antioxidanty. Nejčastěji se vyu�ívají metody 
zalo�ené na eliminaci kyslíkových (Oxygen Radical Ab-
sorbance Capacity, ORAC3,4) nebo syntetických stabilních 
(ABTS, DPPH) radikálů.  

Metoda vyu�ívající schopnost antioxidantů zhá�et 
radikálový kation ABTS+� (2,2�-azinobis(3-ethyl-
benzothiazolin-6-sulfonát)5 je jednou ze základních metod 
pro stanovení antioxidační aktivity. Základem metody je 
generování radikál kationtu ABTS+�, k čemu� lze vyu�ít 
např. peroxodisíran draselný, MnO2, AAPH (2,2�-azobis
(2-amidinopropan)dichlorid) či systém H2O2/peroxidasa. 
V této práci byl pou�it peroxodisíran draselný, který rea-
guje s ABTS ve stechiometrickém poměru 2:1 
(ABTS:K2S2O8). Nadbytek ABTS je nutný pro zachování 
stability reakční směsi. Pokud je poměr [ABTS]/[ABTS+�] 
roven 50, pak se absorbance samotné reakční směsi 
s časem nemění, pokud je v�ak tento poměr blízký nule, je 
reakční směs nestabilní a dochází ke znatelnému poklesu 
absorbance v závislosti na čase6.  

Dal�í metoda vyu�ívá schopnosti antioxidantů zhá�et 
radikál DPPH7 (1,1-difenyl-2-(2,4,6-trinitrofenyl)hydra-
zyl), co� je stabilní volný radikál, který mů�e být díky své 
struktuře akceptorem atomu vodíku, čím� přechází do 
formy stabilní diamagnetické molekuly.  

Antioxidační aktivitu lze také posuzovat na základě 
redukční schopnosti látky. Na principu redoxní reakce je 
zalo�ena metoda FRAP8 (Ferric Reducing Antioxidant 
Power), kde se vy�ívá schopnost antioxidantů redukovat 
�elezité komplexy (např. FeIII-TPTZ (2,4,6-tri(2-pyridyl)-   
-1,3,5-triazin), které jsou téměř bezbarvé a po redukci vy-
tváří barevné produkty. Metoda má svá omezení spočívají-
cí v tom, �e měření probíhá při velmi nízké hodnotě pH 
(3,6), dále nejsou zachyceny polyfenolické látky reagující 
s komplexem pomalu. 

Fyzikální metody stanovení antioxidační aktivity ne-
sledují bezprostředně chemickou reakci nebo změny obsa-
hů jednotlivých látek, ale změnu fyzikálních vlastností, 
které tyto procesy doprovází. Příkladem je elektronová 
spinová rezonance, stanovení redoxního potenciálu či che-
miluminiscence.  
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Úvod 

 
Jednou z mo�ností, jak chránit organismus před vli-

vem volných radikálů, je působení antioxidantů. Antioxi-
danty jsou molekuly, které mohou zabraňovat nebo ome-
zovat oxidační destrukci látek. Mnoho látek přírodního 
původu, které se do lidského organismu dostávají spolu 
s potravou, má antioxidační vlastnosti. Velký význam se 
přikládá zejména polyfenolickým sloučeninám. Zdrojem 
těchto látek jsou zelenina, ovoce, vláknina, čaj, víno, 
chmel, aromatické a léčivé rostliny a dal�í. V řadě experi-
mentálních studií bylo zji�těno, �e antioxidační aktivita 
mnoha rostlinných fenolických látek je vy��í ne� u antioxi-
dačních vitamínů1. Rovně� byl prokázán vztah mezi antio-
xidační aktivitou látek přijímaných v potravě či v nápojích 
a prevencí některých onemocnění, např. kardiovaskulár-
ních chorob, neurologických poruch nebo procesů stárnu-
tí2. Polyfenolické látky obsa�ené v pivu mají �iroké spekt-
rum příznivých účinků na lidské zdraví, účinky jsou nejen 
antioxidační, ale i protirakovinotvorné, antimikrobiální 
a protizánětlivé. Dále hrají polyfenolické látky významnou 
úlohu v bránění procesu oxidačních změn během chmelo-
varu a skladování. 

Vět�inu přírodních antioxidantů přijímáme jako sou-
část slo�itých směsí, jejich� slo�ky mohou reagovat 
s různými radikály různými mechanismy. Proto se sna�íme 
charakterizovat antioxidační aktivitu směsných vzorků 
jako celku. Pro vzájemné porovnávání antioxidačních 
účinků různých směsí byl zaveden pojem celková antioxi-
dační aktivita (total antioxidant activity, TAA). Existuje 
velké mno�ství metod pro stanovení TAA, přičem� nejčas-
těji pou�ívanou metodou je TEAC1 (Trolox Equivalent 
Antioxidant Capacity). Tato metoda určuje antioxidační 
aktivitu vzorku ekvivalentní určitému mno�ství standardu 
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Experimentální část 
 
Tato práce je zaměřena na sledování antioxidační 

aktivity u 20 vybraných vzorků piv (tab. I), mezi kterými 
byli zástupci světlých le�áků (P1−P13), světlých výčep-
ních piv (P14, P15), piv speciálních (P16), tmavých piv 
(P17, P18) a piv nealkoholických (P19, P20). Dále byla 
sledována antioxidační aktivita chmelových extraktů a 
granulí (tab. II). Chmelové extrakty připravené extrakcí 
ethanolem či nadkritickou tekutinou (CO2) byly dodány 
firmami Flaveko s.r.o. (F1−F3) a Favea s.r.o. (K1−K4), 
granulovaný chmel (G1−G3) byl dodán Chmelařským 
institutem s.r.o. (�atec). 

Pro měření antioxidační aktivity byly pou�ity meto-
dy vyu�ívající eliminaci syntetických radikálů (ABTS 
a DPPH), dále metoda zalo�ena na redoxních vlastnostech 
�elezitého komplexu (FRAP). U v�ech metod byla spekt-
rofotometricky měřena změna absorbance na UV spektro-
fotometru Specol 11 (Carl-Zeiss, Německo). 

Pro srovnání výsledků jednotlivých metod byla pou�i-
ta standardní látka, Trolox, která byla rozpu�těna 
v methanolu a z tohoto zásobního roztoku byla ředěním 
připravena kalibrační řada obsahující 0,005�0,05 µmol 
Troloxu pro metodu pou�ívající ABTS, 0,01�0,08 µmol 
Troloxu pro metodu pou�ívající DPPH a 0,02�0,1 µmol 
Troloxu pro metodu FRAP (v�e absolutní mno�ství Trolo-
xu v nadávkovaném objemu). Toto rozmezí koncentrací 
bylo určeno experimentálně. Pro studované vzorky bylo 
absolutní mno�ství Troloxu odečteno z kalibrační křivky 
(závislost změny absorbance na absolutním mno�ství Tro-
loxu v nadávkovaném mno�ství) a přepočteno na hodnotu 
TEAC, která byla vzta�ena na jednotku vzorku (v případě 
piva na 1 ml, v případě chmelových extraktů a granulí na 
1 g). 

  
Metoda pou�ívající ABTS 

 
Radikál kation ABTS+� byl připraven reakcí ABTS 

diamonné soli (c = 3,5 mmol l−1) a K2S2O8 (c = 0,06 mol l−1). 

Roztok se nechal reagovat 12�16 h za nepřístupu světla při 
laboratorní teplotě. Takto vzniklý roztok byl smíchán 
s čerstvě připraveným octanovým pufrem (pH 4,3) 
v poměru 39:1 (pufr:ABTS). Ke 2 ml této reakční směsi 
bylo přidáno 25 µl vzorku. Po promíchání se roztok nechal 
reagovat 30 min a byl proměřen úbytek absorbance při 
vlnové délce 734 nm. Původně modrozelený roztok se 
odbarvil na světle zelený a� čirý. Úbytek absorbance byl 
vyjádřen v % a pomocí kalibrační křivky přepočten na 
ekvivalentní mno�ství Troloxu. 

 
Metoda pou�ívající DPPH 

 
Ze zásobního roztoku DPPH (c = 0,2 mol l−1) 

v methanolu byl připraven pracovní roztok o koncentraci 
c = 100 µmol l−1 obsahující octanový pufr (pH 4,3) v po-
měru 1:2 (DPPH:pufr). K analýze bylo odebráno 1,9 ml 
této reakční směsi, ke které bylo přidáno 100 µl vzorku. 
Úbytek absorbance byl měřen při vlnové délce 515 nm 

Tabulka I  
Seznam studovaných vzorků piv 

Označení Vzorek piva Označení Vzorek piva 
P1 Braník le�ák P11 Velkopopovický kozel - medium 
P2 Budweiser - sv. le�ák P12 Zlatopramen 11° 
P3 Velkopopovický kozel - premium P13 Kru�ovice jubilejní le�ák 
P4 Staropramen le�ák P14 Klasik 
P5 Gambrinus premium P15 Kru�ovice Mu�ketýr 
P6 Pilsner Urquell P16 Bud Superstrong 
P7 Stella Artois P17 Staropramen černý 
P8 Radegast premium P18 Kru�ovice černé 
P9 Starobrno le�ák P19 Radegast Birell 
P10 Pern�tejn - sv. le�ák P20 Staropramen nealko 

Tabulka II  
Seznam studovaných vzorků chmelových extraktů (K, F) 
a granulovaného chmele (G) 

Označení Vzorek 
K1 CO2 extrakt 
K2 CO2 standardizovaný extrakt 
K3 CO2 isomerizovaný extrakt 
K4 ethanolový extrakt 
F1 ethanolový extrakt 
F2 CO2 extrakt 
F3 CO2 isomerizovaný extrakt 
G1 odrůda − �atecký červeňák 
G2 odrůda − Agnus 
G3 odrůda − Premiant 



Chem. Listy 103, 232−235 (2009)                                                                                                                                      Cena Merck                         

234 

v 30 s intervalech po dobu 10 min pro studium průběhu 
reakce antioxidantů s DPPH. Pro zji�tění celkové antioxi-
dační aktivity byl změřen úbytek absorbance po 30 min od 
začátku reakce. Původně fialový roztok byl působením 
antioxidantů odbarven na světle fialový a� čirý. Úbytek 
absorbance byl vyjádřen v % a pomocí kalibrační křivky 
přepočten na ekvivalentní mno�ství Troloxu. 

 
Metoda FRAP 

 
Při této metodě se pracuje ve vodném prostředí. 

Reakční směs byla připravena smícháním roztoků FeCl3 

(c = 20 mmol l−1), TPTZ s přídavkem kyseliny chlorovodí-
kové (c = 10 mmol l−1) a octanového pufru (pH 3,6) 
v poměru 1:1:10 (FeCl3: TPTZ:pufr). Ke 2 ml reakční 
směsi bylo přidáno 25 µl vzorku. Na rozdíl od předchozích 
metod byl měřen nárůst absorbance při vlnové délce 
593 nm po 10 min od začátku reakce. Změna absorbance 
byla přepočtena pomocí kalibrační křivky na ekvivalentní 
mno�ství Troloxu. 

 
 

Výsledky a diskuse 
 
V�emi metodami bylo proměřeno celkem 20 vzorků 

piv (tab. I). U ka�dého vzorku byly provedeny celkem 
čtyři experimenty a vypočtena průměrná hodnota. Na zá-
kladě rovnice regrese kalibrační křivky závislosti změny 
absorbance na látkovém mno�ství Troloxu byla změna 
absorbance přepočtena na ekvivalentní mno�ství Troloxu.  
Hodnota celkové antioxidační aktivity byla vzta�ena na 
jednotku vzorku (1 ml piva). 

Grafické znázornění a srovnání výsledků je uvedeno 
na obr. 1. Z něj je patrné, �e ze světlých piv má nejvy��í 
antioxidační aktivitu pivo speciální (P16), co� je 16-ti 

stupňové pivo, které obsahuje více mladiny a tím i více 
látek vykazujících antioxidační aktivitu. Le�áky a světlá 
výčepní piva mají antioxidační aktivitu přibli�ně srovna-
telnou v závislosti na výrobci. Nejmen�í antioxidační akti-
vitu mají piva nealkoholická (P19, P20), která se od ostat-
ních piv li�í technologickým postupem výroby. Nejvy��í 
hodnoty antioxidační aktivity dosahují piva tmavá (P17, 
P18), která jsou vyrobena odli�ným způsobem s vyu�itím 
jiného chmelu i sladu. Výsledné hodnoty antioxidační 
aktivity změřené za pou�ití různých metod se číselně ne-
rovnají. Je to způsobeno tím, �e ka�dá reakční směs reagu-
je s různými antioxidanty různými mechanismy. Nejpřes-
něj�í by měla být metoda ABTS, kde činidlo reaguje se 
v�emi látkami vykazujícími antioxidační aktivitu. Prenylo-
vané flavonoidy a některé dal�í polyfenolické látky reagují 
s DPPH pomalu, případně nereagují vůbec, proto jsou 
hodnoty antioxidační aktivity stanovené metodou DPPH 
ni��í. Ni��í hodnoty vykazuje i metoda FRAP, kde je mě-
řena spí�e redukční schopnost látek, která na rozdíl od 
dal�ích dvou pou�itých metod nemusí korelovat přímo 
s antioxidační aktivitou. Pro orientační srovnání vzorků se 
stejnou povahou jsou v�ak dostačující v�echny pou�ité 
metody. Mezi výsledky získanými různými metodami 
neexistuje �ádný matematický vztah. 

Průběh reakce DPPH se vzorky piv je znázorněn na 
obr. 2, kde jsou pro ilustraci vybráni zástupci jednotlivých 
tříd piv � světlá výčepní, le�áky, tmavá a nealkoholická. 
Z obrázku jasně vyplývá, �e nealkoholická piva (P20) rea-
gují s DPPH velice pomalu, zatímco piva černá (P17) 
a pivo speciální (P16) reagují z počátku velice rychle a po 
cca 3 min se jejich absorbance u� prakticky nemění.  

Dále byly proměřeny chmelové extrakty a granule 
(tab. II). Uvedené vzorky nejsou rozpustné ve vodě, proto 
bylo stanovení antioxidační aktivity provedeno pouze me-
todami ABTS a DPPH. Metodu FRAP lze pou�ít pouze ve 

Obr. 1. Antioxidační aktivita studovaných vzorků piv vyjádře-
ná v TEAC; porovnání výsledků získaných s vyu�itím metod          

DPPH,    ABTS a          FRAP  

Obr. 2. Průběh reakce radikálu DPPH s vybranými vzorky 
piv; ! P3, ! P8, " P12, × P14, + P16, #P17, $ P20 
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vodném prostředí. Chmelové extrakty a granule byly rozpu�-
těny v methanolu (ABTS: c = 1 g l−1, DPPH: c = 0,5 g l−1) 
a proměřeny. Celkem byly provedeny čtyři experimenty 
a průměrné hodnoty byly pomocí kalibrační křivky závis-
losti změny absorbance na látkovém mno�ství Troloxu 
přepočteny na TEAC. Hodnoty TEAC byly vzta�eny na 
jednotku vzorku, v tomto případě na 1 g extraktu či granu-
le. Na obr. 3 je uvedeno srovnání výsledků získaných 
s vyu�itím obou metod (ABTS a DPPH). Jak je patrné, 
nejvy��í antioxidační aktivitu má chmelový extrakt K1, 
který byl připraven extrakcí nadkritickou tekutinou (CO2) 
a tudí� by obsah polyfenolických látek neměl být tak vyso-
ký jako u alkoholových extraktů. Při přípravě tohoto ex-
traktu byl pravděpodobně vyu�it přídavek alkoholu, který 
podpořil jejich extrakci. Standardizovaný a isomerizovaný 
CO2 extrakt (K2 a K3) má přibli�ně stejnou antioxidační 
aktivitu jako alkoholové extrakty (K4 a F1). Nejni��í hod-
noty TEAC byly pozorovány u extraktů připravených ex-
trakcí nadkritickou tekutinou bez přídavku alkoholu (F2 
a F3). Vzorky granulovaného chmele vykazují přibli�ně 
stejnou antioxidační aktivitu pro v�echny odrůdy, přičem� 
číselné hodnoty v porovnání s chmelovými extrakty jsou 
podstatně ni��í. 

 
 

Závěr 
 
Celková antioxidační aktivita fenolických látek obsa-

�ených v pivu a chmelu byla změřena metodami vyu�ívají-
cími schopnosti antioxidantů zhá�et syntetické radikály 
ABTS a DPPH. Byla také odzkou�ena a úspě�ně pou�ita 
metoda FRAP, u které působením antioxidantů dochází 

k redukci �elezitého komplexu na �eleznatý. Tato metoda 
je vhodná pro měření ve vodném prostředí, proto nemohla 
být pou�ita pro zji�tění antioxidační aktivity polyfenolic-
kých látek obsa�ených ve chmelových extraktech a granu-
lích, které nejsou ve vodě rozpustné. Tato metoda byla 
pou�ita pouze u vzorků piv. Metodami ABTS a DPPH 
byly proměřeny vzorky piva i chmelových extraktů a gra-
nulí. V�echny získané výsledky byly přepočteny na ekvi-
valentní mno�ství standardní látky (Trolox) a vzájemně 
porovnány. Metoda ABTS poskytuje nejvy��í hodnoty, 
jeliko� radikál kation reaguje se v�emi látkami vykazující-
mi antioxidační aktivitu. U metody DPPH jsou hodnoty 
antioxidační aktivity ni��í, proto�e nereaguje s prenylo-
vanými flavonoidy a některými dal�ími polyfenolickými 
látkami. Ni��í hodnoty vykazuje i metoda FRAP, kde je 
měřena spí�e redukční schopnost látek, která nemusí kore-
lovat přímo s antioxidační aktivitou. 
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cal Chemistry, Faculty of Chemical Technology, Univer-
sity of Pardubice, Pardubice): Analysis of Beer and Hop 
Antioxidants 

 
This work is focused on the determination of antioxi-

dant activity of polyphenolics in hop and beer. Methods 
based on their radical-scavenging activity and ferric reduc-
ing antioxidant power  were used for the purpose. All the 
methods were optimized and applied to hop extract and 
beer samples. The results obtained by different  methods 
were compared and discussed.  

Obr. 3. Antioxidační aktivita chmelových extraktů a granulí 
vyjádřená v TEAC; porovnání výsledků získaných s vyu�itím 
metod ABTS a DPPH;      ABTS,      DPPH 
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