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Úvod 

 
Anthokyaniny, kterým je věnována tato práce, patří 

mezi sekundární metabolity rostlin. Jsou to barviva pří-
tomná nejčastěji v květech a plodech, kterým propůjčují 
barvy od oranžové přes červenou a fialovou až po modrou. 
V poslední době roste jejich využití v potravinářství jako 
náhrada za syntetická barviva. Jsou také významné svým 
efektem na lidské zdraví. Vyznačují se silnými antioxidační-
mi účinky, mají příznivý vliv při prevenci některých rakovi-
nových a kardiovaskulárních onemocnění a cukrovky1. 

Anthokyaniny,  které jsou řazeny mezi  flavonoidy, 
mají základní (flavyliovou) strukturu, která je uvedena na 
obr. 1 a která je v přírodních látkách dále substituována.  

Hlavním  problémem  při  využití  anthokyaninů 
v potravinářství je jejich malá stabilita při zvýšení pH, 
teploty, přítomnosti oxidovatel apod. Z tohoto důvodu se 
zkoumají  možnosti,  kterými  by  bylo  možné 
v potravinářských produktech barvu zajištěnou přítomností 
anthokyaninů stabilizovat, a prodloužit tak dobu, po kterou 
si tyto látky uchovávají své vlastnosti. Jednou z cest, která 
by mohla zvyšovat chemickou stabilitu těchto látek, je 
jejich kondenzace s jinými molekulami za vzniku složitěj-
ších barviv. 

Cílem této  práce je  syntetizovat  vybrané deriváty 
pelargonidinu vznikající kondenzací tohoto anthokyanidi-
nu (v čisté a neglykosylované formě) s malými organický-
mi molekulami a s jinými flavonoidy (viz obr. 2). Pelargo-
nidin  je  anthokyanin,  vyskytující  se  ve  větší  míře 
v některých barevných plodech, např. v jahodách2 a pro-
duktech z nich vyráběných. Pozornost je věnována kon-
denzacím  pelargonidinu  s  acetaldehydem,  acetonem 
a epikatechinem v přítomnosti acetaldehydu. Reaktivita 
těchto látek s jinými flavonoidy je již částečně popsána 
v literatuře3,4, kde jsou však reakce studovány především 
v komplexních extraktech z rostlinného materiálu. Připra-
vená  barviva  identifikujeme  s  využitím  HPLC-MS2 
a UPLC-MS2. V současné době optimalizujeme semipre-
parativní purifikaci získaných produktů. 

 
 

Experimentální část 
 
Vzorky byly připraveny ve dvou sadách: první sada 

obsahovala 5 ml destilované vody, okyselené kyselinou 
mravenčí na pH 3,08, ve které byl rozpuštěn pelargonidini-
um-chlorid a kondenzační činidlo tak, aby jejich výsledné 
koncentrace byly 1 mmol l1 resp. 10 mmol l1. V případě Obr. 1. 2-Fenylchromenylium, strukturní základ anthokyaninů 

Obr. 2. Pelargonidin a jeho kondenzační produkty reakcí s malými molekulami a s epikatechinem 
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epikatechinu vzorek obsahoval 5 ml destilované vody, 
okyselené kyselinou mravenčí na pH 3,08, ve které byl 
rozpuštěn pelargonidium-chlorid, epikatechin (oba v kon-
centraci  1  mmol  l  1)  a  acetaldehyd  (v  koncentraci 
10 mmol l1).  

Druhá sada vzorků obsahovala vždy 0,1 mg pelargo-
nidium-chloridu  v  50%  roztoku  cyklizačního  činidla 
v methanolu, roztok činidla byl okyselen 0,1% H3PO4 (m/
m, změna způsobu okyselení byla provedena na základě 
úspěšného přístupu známého z literatury5). Vzorek zamě-
řený na reaktivitu epikatechinu obsahoval 0,1 mg pelargo-
nidium-chloridu a 0,1 mg epikatechinu v 50% roztoku 
acetaldehydu v methanolu opět okyseleném 0,1% (m/m) 
H3PO4. Vzorky druhé sady byly připraveny vždy v objemu 
1 ml. 

Připravené směsi byly ponechány za laboratorní tep-
loty v temnu a po daných intervalech byla vždy část vzor-
ku odebrána a  analyzována.  Chromatografické analýzy 
probíhaly  na  kapalinových  chromatografech  Cap  LC 
(Waters, Milford, USA), HPLC (Knauer, Berlín, Němec-
ko) a Acquity UPLC (Waters) s DAD a tandemovou MS 
detekcí. Pro identifikaci byl použit hmotnostní spektrometr 
vybavený ionizací elektrosprejem (Z-spray) a hybridním 
analyzátorem typu  QqTOF  (Q-TOF  Premier,  Waters). 
Dále byla prováděna analýza s využitím MALDI ionizace 
na tomtéž přístroji. Studie je doplněna i měřením na pří-
stroji  LCQ  s  analyzátorem  na  principu  iontové  pasti 
(Thermo Electron Corporation, Waltham, USA) vybave-
ném ionizací elektrosprejem. Frakcionace produktů kon-
denzace s acetonem je prováděna na kapalinovém chroma-
tografu  Knauer  osazeném  semipreparativní  pumpou 
a  s  využitím  semipreparativní  kolony  Gemini  C-18 
(100  10 mm i.d.; dp=5 m, Phenomenex, USA). 

 
 

Výsledky a diskuse 
 
Vzorky připravené ve vodném prostředí byly analyzo-

vány pomocí LC i přímého zavádění do iontového zdroje 
hmotnostního spektrometru. Nález předpokládaného barvi-
va  se  prokázal  pouze  v  případě  kondenzace 
s epikatechinem v přítomnosti acetaldehydu. Tento pro-

dukt I (viz obr. 2) však vznikal pouze ve stopách a identi-
fikace je nejednoznačná.  Prezentovaná struktura je tak 
navržena na základě porovnání s výsledky získanými pou-
žitím derivátu malvidinu4. Vzhledem k tomu, že reakce 
neposkytly očekávané produkty, byla nasazena druhá sada 
vzorků, tentokrát v koncentrovanějším kondenzačním mé-
diu a v prostředí methanolu, který byl přidán za účelem 
zvýšení rozpustnosti pelargonidinu. 

Zde bylo dosaženo dobrých výtěžků v případě kon-
denzace s acetonem. Už po prvním dnu reakce byl pomocí 
MS zjištěn molekulový ion produktu s předpokládanou 
strukturou II (viz obr. 3) s intenzitou cca 15 % oproti mo-
lekulovému iontu pelargonidinu. Po třech dnech se poměr 
produkt/substrát zvýšil na 1:1, po 6 týdnech už produkt 
dominuje (poměr  20:1 ve prospěch produktu;  všechny 
údaje brány podle odezvy příslušných iontů v MS). HPLC/
MS analýza potvrzuje, že použitým postupem vznikají dvě 
látky s rozdílnou retencí na reverzní fázi (obr. 3) a téměř 
shodnou fragmentací po izolaci iontu a jeho kolizí induko-
vané disociaci v kolizní cele. Jedná se zřejmě o isomery, 
oba produkty se liší jen relativními intenzitami fragmento-
vých iontů. Zkombinováním tandemových spekter (MS2-
MS4) z iontové pasti a měření přesné a správné hmoty 
z QqTOF bylo navrženo hypotetické fragmentační schéma 
žádaného produktu (obr. 4).  V současné době  probíhá 
chromatografická frakcionace složek reakční směsi. Struk-
tura izolovaných isomerů bude dále studována nukleární 
magnetickou rezonancí. 

U ostatních vzorků nebyl ani za změněných podmínek 
ion předpokládaného barviva pozorován, a to ani v případě 
kondenzace s epikatechinem, kde při použití vodného pro-
středí ion aspoň v malé míře vznikal. Experimenty ukáza-
ly, že při použití koncentrovaného roztoku acetaldehydu 
v methanolu dochází k rozpadu pelargonidinového skeletu 
– pravděpodobně na kyselinu 4-hydroxybenzoovou a flo-
roglucinaldehyd (tomuto nasvědčují nálezy iontů odpoví-
dajících hodnot m/z v chromatogramu). Takovýto rozpad 
pelargonidinu za odlišných experimentálních podmínek 
byl již popsán v literatuře6. V případě, že reakční směs 
obsahovala  kromě  acetaldehydu  i  epikatechin,  byl  ve 
hmotnostním spektru nalezen ion odpovídající hmotě dvou 
jednotek epikatechinu spojených ethylidenovým můstkem. 

Obr. 3. Chromatogram produktu II a jeho isomeru 
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I takováto struktura byla již v literatuře popsána7. Tvorba 
heterogenní  můstkové  sloučeniny  typu  pelargonidin-
acetaldehydový můstek-epikatechin je  v  tomto případě 
minoritním procesem. 

 
 

Závěr 
 
V roztoku pelargonidinu ve směsi aceton-methanol 

dochází  poměrně  rychle  ke  vzniku  5-methyl-
pyranopelargonidinu, který byl prostudován LC/ESI-MS2 
a MALDI technikami. Vedle očekávaného produktu vzni-
ká v tomto médiu ještě jeden isomer s identickou hmotou 
i fragmenty v tandemových MS spekterech. Pro isomer 
s majoritním výskytem byla na základě analogie s jinými 
anthokyaniny popisovanými v literatuře navržena struktura 
a fragmentační schéma. V současné době je prováděna 
purifikace obou látek s cílem určení jejich absolutní konfi-
gurace nukleární magnetickou rezonancí. 

Dále se podařilo zjistit, že kondenzační reakce na 
elektrofilním centru molekuly pelargonidinu neprobíhají 
ve vodném prostředí dostatečně efektivně pro získání pro-
duktů v požadovaném výtěžku. V omezené míře dochází 
ke kondenzaci pelargonidinu s epikatechinem přes ethyli-
denový  můstek,  zajištěný  přítomností  acetaldehydu 
v reakční směsi. V případě použití koncentrovaného rozto-
ku acetaldehydu v reakční směsi dochází preferenčně ke 
štěpení C-kruhu anthokyaninu a vzniku floroglucinaldehy-

du a fenolické kyseliny. Tyto informace jsou klíčové pro 
další optimalizaci syntézy můstkových anthokyaninových 
barviv. 

 
Tato práce byla podpořena Grantovou agenturou ČR 

(P206/10/0625). 
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Obr. 4. Produkt kondenzace s acetonem (II) a jeho fragmentační schéma 


