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Úvod 

 
Předmětem této práce je studium oxidace flavonoidů, 

které se používaly již od počátku 16. století jako přírodní 
barviva pro barvení tapisérií a dalších uměleckých děl. 
Jejich zástupci jsou quercetin, luteolin a apigenin (obr. 1), 
které se vyskytují v bylinách (smetanka lékařská, srpice 
barvířská) a stromech (dub černý) pocházejících ze Sever-
ní Ameriky1. Působením vnějších vlivů a procesů stárnutí 
se originální barva, ale i samotný textilní materiál, často 
mění a porušuje vlákna uměleckého díla. 

Byla studována oxidace quercetinu elektrochemický-
mi metodami ve vodném prostředí. Oxidační produkty po 
elektrolýze byly identifikovány pomocí analytických me-
tod  HPLC-DAD a LC-MS. Při oxidaci hraje důležitou 
úlohu přítomnost vodíkových iontů v roztoku. V literatuře 
se vyskytuje mnoho rozdílných hodnot disociační konstan-
ty quercetinu. Tento rozptyl je dán nestabilitou quercetinu 
ve vodném prostředí za přítomnosti vzdušného kyslíku. 
Jedním z cílů bylo tudíž stanovení disociační konstanty 
v inertní atmosféře. 

        
 

Experimentální část 
 
Quercetin  (3,3’,4’,5,7-pentahydroxyflavon),  luteolin 

(3’,4’,5,7-tetrahydroxyflavon)  a  apigenin  (3’,5,7-tri-
hydroxyflavon)  byly  zakoupeny  od  firmy  Fluka 

(Německo). Pro přípravu základních elektrolytů byly pou-
žity chemikálie: H3PO4 (Lachema, Brno, ČR), CH3COOH 
(Lachema, Brno, ČR), H3BO3 (Sigma-Aldrich, min 99,5%, 
ČR), NaOH (Lachema, Brno, ČR), ethanol (AppliChem, 
Německo), KCl (Lachema, Brno, ČR), KOH (Lachema, 
Brno,  ČR).  Brittonovy-Robinsonovy  pufry  v  rozmezí 
pH 1,9–11,4 byly připraveny z 0,04 M základních roztoků 
H3PO4, CH3COOH, H3BO3 a 0,2 M-NaOH. Všechny che-
mikálie byly použity bez dalšího čištění. 

Elektrochemické techniky byly kombinovány se sepa-
račními  technikami  a  absorbční  spektrofotometrií.  Pro 
elektrochemická  měření  byl  použit  rychlý  potenciostat 
s elektrochemickou celou v tříelektrodovém zapojení. Jako 
pracovní elektrody byly použity platinová mikroelektroda 
a elektroda ze skelného uhlíku. Referentní argentchlorido-
vá elektroda Ag|AgCl|1M LiCl byla oddělena od roztoku 
elektrolytu solným můstkem. Jako pomocná elektroda byla 
použita platinová síťka. Elektrolýza a coulometrie při kon-
stantním potenciálu byla prováděna na potenciostatu Auto-
lab PGStat 30 (Ecochemie, Holandsko).  

Spektrofotometrická měření byla prováděna na spekt-
rofotometru  HP  8452A  (Hewlett  Packard,  USA) 
s křemennými kyvetami s tloušťkou absorbující vrstvy 
1  cm.  Pro  měření  pH  byl  použit  pH-metr  pH  340 
s kombinovanou skleněnou elektrodou (WTW, Německo). 
Všechna spektrofotometrická měření a titrační stanovení 
byla prováděna v inertní atmosféře argonu. Při titraci byly 
použity acidobazické indikátory fenolftalein a bromthymo-
lová modř (Lachema). 

Produkty  elektrolýzy  byly  identifikovány  metodou 
HPLC na přístroji Waters 1525  Binary HPLC pump 
s detektorem Waters 2487 Dual λ Absorbance Detector 
a Waters® Quattro PremierTM (Waters, Velká Británie), 
kolona HyPurity C8, 150  3 mm, 5 m (Thermo, USA).  

 
 

Výsledky a diskuse 
 
Molekula quercetinu obsahuje ve své chemické struk-

tuře pět hydroxylových skupin (obr. 1). Porovnáním elek-

Obr. 1. Chemická struktura quercetinu, luteolinu a apigeninu 

quercetin                                            luteolin                                                    apigenin 
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trochemických vlastností chemicky příbuzných látek, tj. 
luteolinu a apigeninu, lze určit elektroaktivní místo v mo-
lekule  quercetinu.  Cyklická  voltametrie  quercetinu  na 
elektrodě ze skelného uhlíku vykazuje tři oxidační vlny 
v rozmezí potenciálu –0,5 až 1,2 V (křivka a, obr. 2). Cyk-
lický voltamogram strukturně podobného luteolinu, který 
má pouze čtyři hydroxylové skupiny, vykazuje pouze dvě 
oxidační vlny (křivka b, obr. 2). Je patrné, že druhá oxidační 
vlna quercetinu u 0,5 V souvisí s přítomností C3-OH, tj. 
hydroxylové skupiny na kruhu C, která u luteolinu chybí. 
Apigenin  obsahuje  pouze  tři  hydroxylové  skupiny 
a oxiduje se při nejvyšším potenciálu ze studovaných lá-
tek.  Porovnáním cyklických voltamogramů  lze říci,  že 
první oxidační vlna quercetinu a luteolinu je způsobena 
oxidací  3’,4’-dihydroxybenzylu  v  jejich  molekule2,3. 
K oxidaci hydroxylových skupin na kruhu A v molekule 

quercetinu dochází při hodnotách potenciálu vyšších než 
0,6 V obdobně jako u apigeninu. 

První oxidační vlna quercetinu je jednoelektronová 
a  quasireverzibilní.  S  rostoucí  hodnotou  pH  dochází 
k posunu potenciálu všech oxidačních vln k nižším hodno-
tám. Z toho je patrné, že při celkovém mechanismu oxida-
ce hraje důležitou úlohu disociace hydroxylových skupin 
(schéma 1). Chinon vznikající disproporcionací podléhá 

Obr. 2. Cyklický voltamogram na elektrodě ze skelného uhlí-
ku pro 0,2 mM a) quercetin, b) luteolin, c) apigenin ve směsi 
Brittonův – Robinsonův pufr pH 6,9 a ethanol (3:2; v/v). 
Rychlost polarizace 0,25 V s-1 

Obr. 3. LC-MS quercetinu v závislosti na době vystavení roz-
toku přístupu vzdušného kyslíku. A) 10 min, B) 50 min, C) 90 
min, D) 130 min, *) nečistota z kolony 

Schéma 1. Mechanismus oxidace quercetinu 
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hydroxylaci a následné chemické reakci za vzniku 2-(3,4-  
-dihydroxybenzoyl)-2,4,6-trihydroxybenzofuran-3-onu 
(P1, tabulka I). 

Hodnoty pK1 uvedené v literatuře47 se výrazně liší: 
5,7; 7,03; 7,7 a 8,21. Proto byla studována stabilita querce-
tinu ve vodném prostředí. Bylo zjištěno, že quercetin pod-
léhá rozkladu za přístupu vzdušného kyslíku. Tento jev byl 
sledován LC-MS analýzou. Roztok quercetinu byl vysta-
ven působení kyslíku po dobu 130 min. Během této doby 
bylo sledováno zastoupení oxidačních produktů (obr. 3). 
Degradační produkty jsou shrnuty v tabulce I. Hlavní oxi-
dační produkt P1 se vlivem přítomnosti kyslíku rozkládá 
na řadu dalších hydroxyderivátů (P2-P4). 

Hodnota disociační konstanty byla určena spektrofo-
tometricky z absorpčních spekter quercetinu. Předem vy-
bublané roztoky byly převedeny do kyvety za inertní at-
mosféry. Za inertní atmosféry byla prováděna také titrační 
stanovení ve speciálně upravené aparatuře. Byla zjištěna 
hodnota pK1 = 5,87 ± 0,14. 

 
 

Závěr 
 
Při řešení oxidačního mechanismu byly elektroche-

mické techniky kombinovány se spektrofotometrií a pro-
dukty elektrolýz byly analyzovány metodami HPLC a GC-
MS. Při oxidaci v inertní atmosféře vzniká hlavní oxidační 
produkt 2-(3’,4’-dihydroxybenzoyl)-2,4,6-trihydroxy-
benzofuran-3(2H)-on. Tento produkt se v přítomnosti 
vzdušného kyslíku rozkládá na další hydroxysloučeniny.  

Byla stanovena hodnota disociační konstanty querce-
tinu dvěma nezavislými metodami. Jak ukázalo studium 
vlivu kyslíku na absorpční spektrum, je nezbytné provádět 
měření v inertní atmosféře. Tím lze vysvětlit výrazně roz-
dílné hodnoty pK1 nalezené v literatuře.  
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Tabulka I 
Oxidační produkty quercetinu  

Označení Látka Molekulová hmotnost m/z 

P1 2-(3,4-dihydroxybenzoyl)-2,4,6-
trihydroxybenzofuran-3(2H)-on 

318 317 [M-1] 

P2 2-(3,4-dihydroxyfenyl)-2-oxooctová kyselina 182 181 [M-1] 
P3 2,4,6-trihydroxybenzoová kyselina 170 169 [M-1] 
P4 3,4-dihydroxybenzoová kyselina 154 153 [M-1] 


