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ABSTRAKT 

Univerzita Karlova 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra analytické chemie 

Kandidát: Bc. Tereza Sudová 

Školitel: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. 

Název diplomové práce: Vývoj HPLC metody pro stanovení kumarinů v 

Tokajských vínech 

V této diplomové práci byla vyvinuta metoda HPLC pro současné stanovení 

kumarinů: umbelliferonu (7-hydroxykumarinu), kumarinu a 7-methoxykumarinu 

(herniarinu) v 60 vzorcích Tokajského vína a dále ve 12 vzorcích vín a lihovin. 

Před analýzou byly optimalizovány parametry HPLC metody: vlnová délka 

detektoru, analytická kolona, mobilní fáze a gradientová eluce. Byla potvrzena vhodnost 

HPLC metody pro stanovení kumarinů. Poté byla metoda ověřena validačním procesem. 

Analýza probíhala za podmínek gradientové eluce s mobilní fází methanolem 

(organická fáze) a 0,1% kyselinou fosforečnou (vodná fáze), s průtokovou rychlostí 

1 ml/min. Byla použita kolona Ascentis® Express F5 – 150  4,6 mm s reverzní fází. 

Velikost částic stacionární fáze byla 5 µm. Analytická kolona měla teplotu 30 ºC a detekci 

zajišťoval DAD detektor, který měřil při vlnových délkách 276 nm a 323 nm. Vzorky 

byly dávkovány bez úpravy v objemu 5 µl. Celkový čas analýzy jednoho vzorku trval 

15,51 min. 

  



ABSTRACT 

Charles University 

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Analytical Chemistry 

Candidate: Bc. Tereza Sudová 

Supervisor: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. 

Title of the diploma thesis: Development of HPLC method for determination of 

coumarins in Tokaj wines 

A high performance chromatography method was used for simultaneous 

determination of coumarins: umbelliferone (7-hydroxycoumarin), coumarin 

and 7-methoxycoumarin (herniarin) in 60 samples of Tokaj wines and 12 samples of 

wines and spirits. 

Before the analysis, HPLC parameters were optimized: detector wavelength, 

analytical column, mobile phase and gradient elution. The suitability of the HPLC method 

for the determination of coumarins was confirmed. Then the method was validated by 

a validation process. 

The analysis was performed under gradient elution conditions with mobile phase 

methanol (organic phase) and 0.1% phosphoric acid (aqueous phase) at a flow rate  

of 1 ml/min. Ascentis® Express F5 – 150  4.6 mm reversed phase column 

at a temperature of 30 °C was used. The particle size of the stationary phase was 5 µm. 

Coumarins were detected by a DAD detector at wavelenghts 276 nm and 323 nm. 

Untreated samples were injected in a volume of 5 µl. The total analysis was 15.51 min. 
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1. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ: 

A – Plocha pod píkem 

ACN – Acetonitril 

ALDH – Acetaldehyddehydrogenáza 

ATB - Antibiotika 

c – Koncentrace 

C4 – Silikagel modifikovaný 4uhlíkatým řetězcem 

C8 - Silikagel modifikovaný 8uhlíkatým řetězcem 

C18 – Silikagel modifikovaný 18uhlíkatým řetězcem 

CAD – Korona detektor (z angl. Corona™ Charged Aerosol Detector) 

CE – Kumarin 3,4-epoxid (z angl. Coumarin 3,4-Epoxide) 

CO2 – Oxid uhličitý 

CYP2A – Cytochrom P450, podrodina 2A 

CYP2A6 – Cytochrom P450, izoforma 2A6 

CYP2E1 – Cytochrom P450, izoforma 2E1 

DAD – Detektor s diodovým polem (z angl.. Diode Array Detector) 

dp – Velikost částic stacionární fáze 

ELSD – Odpařovací detektor rozptylu světla (z angl. Evaporative Light Scattering 

Detector) 

EMA – European Medicines Agency 

F – Objemový průtok mobilní fáze 

FDA – Food and Drug Administration 

FS – Fenolické sloučeniny 

GE – Gradientová eluce 
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H – Výška teoretického patra 

H3PO4 – Kyselina fosforečná 

HILIC – Hydrofilní interakční chromatografie (z angl. Hydrophilic Interaction 

Chromatography)  

HIV – Lidský virus imunodeficience (z angl. Human Immunodeficiency Virus) 

o-HPA – ortho- Hydroxyfenylacetaldehyd 

HPLC – Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (z angl. High Performance Liquid 

Chromatography) 

HSV–1 – Herpes simplex virus 1 

HSV–2 – Herpes simplex virus 2 

ICH – The International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for 

Registration of Pharmaceuticals for Human Use 

IEC – Iontově výměnná chromatografie (z angl.. Ion Exchange Chromatography) 

k – Kapacitní (retenční) faktor 

KD – Distribuční konstanta 

L – Délka kolony 

MALDI-TOF – Spojení hmotnostní ionizace laserem za účasti matrice (z angl. Matrix 

Assisted Laser Desorption/Ionization ) a hmotnostního analyzátoru doby 

letu (z angl.. Time of Flight) 

MeOH – Methanol 

MF – Mobilní fáze 

MS – Hmotnostní spektrometrie 

MS/MS – Tandemová hmotnostní spektrometrie 

N – Počet teoretických pater 

OH – Hydroxyl 

P; Put – Putnové 
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R – Korelační koeficient 

RP – Reverzní fáze (z angl. Reverse Phase) 

RS – Rozlišení chromatografických píků 

RSD – Relativní směrodatná odchylka 

SD – Směrodatná odchylka 

SF – Stacionární fáze 

Si-OH – Silanol 

t0 – Mrtvý retenční čas 

TDI – Tolerovaný denní příjem (z angl. Tolerable Daily Intake) 

Tf – Faktor chvostování 

tM – Mrtvý retenční čas 

Tok. – Tokajské 

tR – Retenční čas 

tRʹ – Redukovaný retenční čas 

u – Průtoková rychlost mobilní fáze 

UHPLC – Ultra vysokoúčinná kapalinová chromatografie (z angl.. Ultra High 

Performance Liquid Chromatography) 

UIPAC – International Union of Pure and Applied Chemistry 

UV – Ultrafialová oblast elektromagnetického spektra (z angl. Ultraviolet) 

VR – Retenční objem 

W0,05 – Šířka píku v 5 % jeho výšky 

α – Selektivita 

Ø – Průměr 
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2. CÍL A ZADÁNÍ PRÁCE 

Cílem diplomové práce bylo vyvinout HPLC metodu a po její validaci tuto metodu 

použít pro stanovení kumarinu, umbelliferonu a 7-methoxykumarinu v Tokajských 

vínech. Dalším cílem bylo stanovit výše zmíněné kumariny ve vínech a lihovinách 

vyvinutou HPLC metodou.  

Vývoj a validace metody, stanovení kumarinů v Tokajských vínech a stanovení ve 

vínech a lihovinách je popsáno v experimentální části. Část teoretická pojednává 

o charakteristice stanovených látek a systému HPLC. 
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3. ÚVOD 

Fenolické látky se nacházejí v rostlinách a vznikají v nich jako sekundární 

metabolity. Tyto látky jsou rozděleny do několika skupin, jako jsou například kumariny, 

flavonoidy, jednoduché fenoly, stilbeny, třísloviny, lignany a další. Kumariny jsou 

2H-1-benzopyran-2-ony substituované hydroxylovou skupinou či mohou být 

methylovány nebo mohou mít navázanou glykosidickou vazbu.  

Kumariny vynikají charakteristickou sladkou vůní, a proto jsou přidávány do 

parfémů, kosmetiky či potravin. Jejich biologická aktivita je velmi rozmanitá. Velmi 

významná je antikoagulační aktivita, neboť kumarin je prekurzor běžně používaného 

antikoagulačního léku warfarinu. 

Tokajská vína pocházejí z oblasti severního Maďarska a východního Slovenska. 

Jsou to vína velice kvalitní s charakteristickou sladkou chutí. Při jejich výrobě se využívá 

zvláštních výrobních postupů a také hroznů napadených ušlechtilou plísní (Botrytis 

cinerea), která jsou příčinou vysokého obsahu cukru v těchto vínech. Důležité je také 

pomalé kvašení, díky kterému kvasinky produkují sekundární metabolity, které určují 

organoleptické vlastnosti vína. Výskyt kumarinů a dalších fenolických látek 

v Tokajských vínech záleží na mnoha faktorech. 

Pro analýzu fenolických látek se primárně používá HPLC metoda spojená s UV 

detekcí. V této diplomové práci byla vyvinuta HPLC metoda pro stanovení kumarinů 

v Tokajských vínech. 
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4. TEORETICKÁ ČÁST 

4.1 KUMARINY 

Prvním krokem biosyntézy kumarinů je hydroxylace kyseliny skořicové v poloze 

ortho, kdy vznikne kyselina o-kumarová v pozici trans, která je následně izomerací 

přeměněna na kyselinu o-kumarovou v pozici cis. Následuje laktonizace a vznik 

kumarinu viz Obr. 1 [1]. Jednoduché kumariny mohou být syntetizovány Perkovou 

či Pechmannovou reakcí a dalšími reakcemi s 4-formylkumarinem či s 3-fenyl-

kumarinem a mnoha dalšími deriváty kumarinu [2]. 

 

Obr. 1 Základní schéma biosyntézy kumarinu [3] 

Kumariny se nacházejí ve formě glykosidů ve Svízeli vonném (Asperula odorata), 

Tomce vonné (Anthoxanthum odoratum), v semenech Silovoně obecné (Dipterix 

odorata), jejichž fermentovaná semena se nazývají jako tonkové boby, Komonici 

lékařské (Melilotus offacinalis), Routě vonné (Ruta graveolens) [4] a Skořici čínské 

(Cinnamomum cassia) [5]. Umbelliferon, kumarin a 7-methoxykumarin (herniarin) 

(Obr. 2) se současně nacházejí v Heřmánku pravém (Matricaria chamomilla), 

Proskurníku arménském (Althaea armeniaca), Proskurníku lékařském (Althaea 

officinalis) a Kopru vonném (Anethum graveolens) [6]. 

Skupinu kumarinů lze rozdělit na kumariny jednoduché a polycyklické – 

furanokumariny, bikumariny a trikumariny, pyranokumariny a kumarinolignany [2]. 

   

Obr. 2 7-hydroxykumarin (umbelliferon) [7] a 7-methoxykumarin (herniarin) [8] 
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4.1.1 BIOLOGICKÁ AKTIVITA 

Biologická aktivita je u jednotlivých kumarinů odlišná stejně tak, jako terapeutické 

účinky, kvůli kterým jsou tyto látky stále studovány [2; 9]. 

Významným účinkem je antikoagulační aktivita kumarinu a dikumarolu. 

Využívaným derivátem 4-hydroxykumarinu s antikoagulačními vlastnostmi je warfarin 

(Obr. 3), který se používá jako antikoagulační lék, neboť vstupuje do metabolismu 

vitaminu K jako jeho antagonista, a tím blokuje vznik funkčních koagulačních faktorů II, 

VII, IX, X a antikoagulačních faktorů proteinu C, proteinu S a proteinu Z [9, 10]. 

   

Obr. 3 Warfarin a dikumarol [2] 

Avšak například kumariny 7-methoxykumarin a ayapin působí na krevní srážení 

zcela opačně – hemostaticky. Dalším účinkem je antifungální aktivita. Jedná se 

o fungistatický nikoliv o fungicidní účinek. 7-methoxykumarin vykazoval zastavení růstu 

a klíčení spor plísně rodu Aspergillus. S tím může souviset i výskyt kumarinů na povrchu 

listů rostlin, který se zvyšuje působením UV záření a potvrzuje tak jejich fotodynamickou 

aktivitu [9]. Z provedených testů vyplynulo, že pro tuto aktivitu je nezbytné, aby na 

kumarinovém jádře v pozici C6 byla hydroxylová skupina (OH). Nejvyšším 

antifungálním účinkem disponují furanokumariny [11]. 

Kumariny také aktivně působí proti bakteriím. Například kumermycin či dikumarol 

působí proti několika druhům bakterií, jako jsou Bacillus athracis, Streptococcus aureus, 

Strepcococcus pyogenes. Furanokumariny vykazují fotosenzitivní smrtící účinek proti 

grampozitivním bakteriím [9]. Pokud mají kumariny hydroxylovou skupinu na pozici C7 

[11] nebo na této pozici vážou karboxylovou skupinou, zvyšuje se tím aktivita proti 

grampozitivním i gramnegativním bakteriím [2]. 

Již dříve byly kumariny použity k terapii chronických onemocnění brucelózy, 

mononukleózy, Q horečky, psitakózy a toxoplazmózy. Také díky dermální fotosenzibilitě 
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psoralenu za použití fotochemoterapie a UV paprsků byla tímto kumarinem léčena 

psoriáza. Kumarinová antibiotika (ATB) novobiocin a clorobiocin inhibují vinutí DNA 

bakterie a blokují funkci ATPázy, díky čemuž je inhibován bakteriální enzym DNA 

gyráza. Tyto kumarinová ATB také inhibují topoizomerázu II. typu [9]. 

Antitumorová aktivita byla u kumarinů také potvrzena. Kumarin 

a 7-hydroxykumarin dle výsledků inhibovaly růst nádorových buněk. Došlo také k 

aktivaci a stimulaci imunitního systému a odvrácení vzniku metastází. Kumarin je 

považován za antimutagenní proti jakékoliv změně DNA replikace nebo opravných 

systémů DNA po poškození DNA mutageny [9]. Jiná studie potvrdila inhibici 

cyklinu D1, který je exprimován v hojné míře několika typy rakoviny, za použití 

7-methoxykumarinu. Studie dále prokázala antiproliferativní účinek na maligní 

melanom, leukémii a karcinom ledvin, prostaty a prsu. Kvůli potencionálním 

protirakovinným účinkům by tyto látky měly být dále studovány a zkoumány [12]. Další 

studie popisuje přítomnost nezbytných substituentů pro nejsilnější antitumorový účinek. 

Na kumarinovém jádře je v poloze C4 navázané 1,2,3-triazolové jádro, na kterém je dále 

v poloze C4 CH2–O– můstek pojící fenyl. Kumarinový derivát s takto připojenými 

substituenty vykázal nejvyšší antitumorovou aktivitu. Došlo k inhibici růstu nádorových 

buněk a spuštění apoptózy [13]. 

Kumariny lze podle studie z roku 2002 označit jako první generaci inhibitorů 

HIV–proteázy, neboť 4-hydroxykumariny substituované v pozici C3 fenylem, na kterém 

jsou dále navázané skupiny OH nebo OCH3, výrazně inhibují HIV–proteázu [14]. Navíc 

kumarinové deriváty s hydrofobními skupinami vykazují inhibici HIV–1 integrázy [15]. 

Jiná studie se zabývala antivirovou aktivitou několika kumarinů a alkaloidů vůči viru 

hepatitidy B. Pouze působením kumarinu kollininu výsledky testů vykazují inhibiční 

aktivitu replikace viru hepatitidy B in vitro [16]. Také studie na antivirovou aktivitu proti 

Herpes simplex viru 1 (HSV–1) a Herpes simplex viru 2 (HSV–2) vykázala výsledky. 

Za použití 5,7,4´-trihydroxy-4-styrylkumarinu testy potvrdily významnou aktivitu proti 

HSV–1, ale za použití toddakumachinonu (kumarin–naftochinonového dimeru) byla 

aktivita vůči HSV–1 i HSV–2 nízká [17; 18]. 

S výše zmíněnými biologickými aktivitami literatura dále popisuje aktivitu 

antioxidační – např. vychytávání reaktivních forem kyslíku; protizánětlivou – zejména 

kumarinové jádro se substituenty v poloze C4 nebo C7 s vysokým účinkem; 
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neuroprotektivní; antiparazitickou; vazodilatační; kardiovaskulární; imunosupresivní 

a imunostimulační; dále kladně ovlivňují metabolismus cholesterolu a inhibují peroxidaci 

lipidů [9]. 

4.1.2 METABOLISMUS KUMARINU V LIDSKÉM ORGANISMU 

Kumarin je v lidských játrech metabolizován dvěma cestami. První cestou je 

7-hydroxylace kumarinu katalyzovaná CYP2A6 za vzniku 7-hydroxykumarinu a jeho 

sulfátových a glukuronidových konjugátů, které nejsou pro lidský organismus toxické. 

Druhou cestou je epoxidace 3. a 4. dvojné vazby kumarinu za ztráty CO2 a vzniku 

kumarin 3,4-epoxidu (CE), který je dále konjugován s glutathionem a to s pomocí 

enzymu glutathion-S-transferázy. Nebo může být CE neenzymaticky přeměněn na 

o-hydroxyfenylacetaldehyd (o-HPA), který se dále redukuje nebo oxiduje (Obr. 4). 

Protože je o-HPA oproti metabolitům vzniklých v první cestě toxický, musí být oxidován 

a přeměněn na netoxický metabolit enzymem acetaldehyddehydrogenázou (ALDH) 

[5; 19]. 

 

Obr. 4 Hlavní metabolické cesty kumarinu [20] 
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Volba cesty metabolismu kumarinu záleží na mnoha faktorech. Snížená eliminace 

kumarinu z organismu může nastat v důsledku jaterní nemoci zejména hepatitidy A, 

u které dochází ke snížení rychlosti vzniku 7-hydroxykumarinu z důvodu špatné funkce 

CYP2A6 či jeho polymorfismu. Volba cesty a eliminace kumarinu může také záviset na 

reakční kinetice a množství přítomného kumarinu v organismu. Kumarin a jeho 

metabolity nepodléhají enterohepatální cirkulaci, proto se rychle vylučují v 83 % močí 

do 24 h [19]. 

Kromě metabolismu a farmakokinetiky literatura popisuje jistou toxicitu pro lidský 

organismus. Při léčbě lymfedému vysokými dávkami (50–7000 mg/den) podávanými 

perorálně se vyskytovala hepatotoxicita. Zvýšené hodnoty jaterních testů se po ukončení 

kumarinové terapie vrátily do rozmezí fyziologických hodnot. Při podání kumarinů 

transdermálně byla hepatotoxicita eliminována, protože při tomto podání kumariny 

nepodléhají presystémové eliminaci, při které jsou látky nejdříve částečně 

metabolizovány játry a až poté se dostávají do krevního řečiště [19]. Hepatotoxicita může 

nastat kvůli nedostatku glutathionu či glutathion-S-transferázy, a tím snížit eliminaci 

toxického o-HPA. Dalším důvodem může být polymorfismus ALDH, CYP2A, CYP2E1 

(izoforma cytochromu P450 důležitá pro přeměnu alkoholů v organismu), výskyt 

jaterních onemocnění nebo kombinace výše zmíněného [19; 21]. Další možností vzniku 

toxicity pro lidský organismus je pojídání příliš velkého množství skořice v potravinách. 

V potravinovém průmyslu se používá Skořice čínská (Cinnamomum cassia), která je 

bohatá na obsah kumarinu například oproti Skořici cejlonské (Cinnamomum zeylanicum). 

Ve studii jsou stanoveny potraviny na obsah kumarinu a porovnány s TDI kumarinu pro 

dospělé a jednotlivé věkové skupiny dětí [5]. 

4.1.3 VÝSKYT KUMARINŮ VE VÍNĚ 

Fenolické sloučeniny (FS) včetně kumarinů obsahují hrozny révy vinné i víno 

z nich vyrobené. Slupka hroznů i jednotlivé části rostliny mají odlišné zastoupení 

jednotlivých FS. Kyselina skořicová je považována za biosyntetický prekurzor mnoha 

skupin FS, které mohou být ve volné formě či vázané na kyselinu chinovou nebo na 

molekulu/y cukru. Víno obsahuje FS na třetím místě hned po cukru a ovocných 

kyselinách. 
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Fenolické sloučeniny ovlivňují senzorické vlastnosti vína – barva, aroma, chuť, 

trpkost a hořkost. Kvalitativní i kvantitativní rozložení fenolických sloučenin ve víně 

záleží na: 

 odrůdě révy, 

 roku produkce (klimatické podmínky), 

 místě produkce (zeměpisná poloha, složení a hnojení půdy), 

 stupni zrání hroznů. 

Při výrobě či skladování tak mohou vzniknout fenolické deriváty, flaveny či volné 

fenolické kyseliny např. kyselina p-kumarová. Dalším možným vlivem může být 

kombinace slunečního záření s teplotou, pěstitelské postupy, výrobní proces vína 

(manipulace s hrozny, chemické změny během procesu, alkoholové kvašení, inokulace 

různých kmenů kvasinek, čištění a filtrace vína) a podmínky skladování hroznů i vína. 

Při skladování vína v dřevěných sudech může dojít k extrakci FS i z dřevěných sudů do 

vína, a tím ke změně fenolické složení samotného vína [22]. 

Díky znalosti fenolického složení hroznů (hlavně obsahu antokyaninů) lze přesně 

identifikovat chemické složení vína a učit jeho zeměpisný původ, odrůdu révy i ročník. 

Tato identifikace je tak přesná, jako identifikace člověka podle otisků prstů. Vhodnou 

kombinací pro tuto identifikaci je spojení HPLC a hmotnostní spektrometrie (MS) nebo 

použití tandemu MS/MS techniky [23; 24]. 

4.1.4 METODY STANOVENÍ KUMARINŮ 

Vedoucí analytickou metodou pro analýzu kumarinů je metoda HPLC ve spojení 

s UV či DAD detektorem. Další možností je hmotnostní či elektrochemická detekce. Pro 

analýzu fenolických látek se využívají stacionární reverzní fáze C18 [25]. Jako 

organická část mobilní fáze je nejčastěji použit methanol nebo acetonitril. V části vodné 

může být k vodě čistoty HPLC přidána kyselina octová či mravenčí v menšinovém 

množství [26; 27]. 

Při použití hmotností detekce u HPLC je výhodné zvolit ionizaci elektrosprejem 

pro detekci fenolických látek z ovoce nebo spojení MALDI-TOF techniky pro detekci 

látek z černého čaje. Možné je i spojení HPLC s pulzní voltametrií, avšak HPLC je 
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s DAD detekcí v identifikaci a kvantifikaci těchto látek ve víně přesnější [28], a proto 

byla vybrána HPLC metoda s DAD detekcí pro experimentální část této diplomové práce. 

Kromě HPLC lze použít kapilární elektroforézu, micelární elektrokinetickou 

chromatografii, plynovou chromatografii ve spojení s hmotnostní detekcí nebo ultra 

vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (UHPLC) [25]. Použitím moderní metody 

UHPLC lze minimalizovat potřebu rozpouštědel a také lze snížit celkový čas analýzy 

[29]. 

4.2 VYSOKOÚČINNÁ KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE 

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie je analytická separační metoda, která 

rozděluje směs látek mezi dvě nemísitelné fáze: stacionární (pevnou) a mobilní 

(pohyblivou, kapalnou). Analyzovaná látka je dále mobilní fází unášena kolonu, ve které 

je látka silně či slabě zadržena podle afinity látky ke stacionární fázi. Na zadržení analytu 

na koloně má vliv také výběr kolony, stacionární fáze i mobilní fáze, její pH a průtok 

a také teplota [30; 31]. Prostorovým uspořádáním se jedná o chromatografii kolonovou. 

U metody HPLC lze využít všech základních principů separace látek: 

adsorpční – využití rozdílné adsorpce molekul analytů na povrch stacionární fáze, 

rozdělovací – využití rozdílné rozpustnosti molekul analytu mezi dvěma ne-

mísitelnými kapalinami, 

iontově-výměnný – využití rozdílné výměny iontů analytu s funkčními skupinami 

vázanými na stacionární fázi (iontoměniči), 

gelový – mechanické dělení molekul analytu v pórech gelu podle odlišné velikosti 

molekul, tvoří molekulový síťový efekt, 

afinitní – schopnost stacionární fáze vázat jen ty molekuly analytu, ke kterým je 

afinitní [30]. 

HPLC metoda dokáže stanovit i identifikovat separované látky různých vlastností 

– látky polární, nepolární, iontové, vysokomolekulární a také látky s původem přírodním 

či syntetickým a uplatňuje se v mnoha oblastech [32]. Výstupem je grafický záznam 

chromatogram s chromatografickými píky, kdy osa  x znázorňuje retenční čas látky (tR) 
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– kvalitu a osa y se signálem detektoru znázorňuje plochu pod píkem (A) – kvantitu dané 

látky [30; 33]. 

4.2.1 GRADIENTOVÁ ELUCE 

Chromatografická separace může probíhat za podmínek izokratické (= poměr 

mobilní fáze (MF) je během analýzy stále stejný) nebo gradientové eluce (= poměr MF 

se během analýzy naprogramováním mění) [34]. Separaci a eluci látek ovlivňuje 

stacionární i mobilní fáze. Izokratická eluce bývá použita pro látky s podobnými 

vlastnosti a s podobnými distribučními konstantami (KD). Gradientová eluce se hodí pro 

separaci látek s lišícími se fyzikálně-chemickými vlastnostmi a KD. 

Při použití gradientové eluce (GE) se postupem analýzy zvyšuje eluční síla mobilní 

fáze, tím se zvýší eluce a sníží se retence a kapacitní faktor (k) každé separované látky. 

Objem polárnější látky během gradientu může vzrůstat lineárně, konkávně, konvexně, 

v segmentech či krokově. Kapacitní faktor (k) je při gradientové eluci závislý 

na rozměrech kolony, průtoku MF a času gradientu, a tak jsou jeho hodnoty podobné pro 

všechny separované analyty bez závislosti na čase eluce. S narůstající retencí se 

při izokratické eluci píky rozšiřují, ale při použití GE vzniknou užší píky a výsledná šířka 

píků by měla být totožná pro všechny analyzované látky. Výhodou GE je širší retenční 

rozsah a vyšší kapacita separace. Kapacitu separace popisuje počet píků, které mohou být 

rozlišeny v určitém časovém úseku při separaci všech analyzovaných látek na základní 

linii. GE urychluje chromatografickou analýzu, má lepší rozlišení oproti izokratické eluci 

[33; 34; 35; 36]. Při použití GE je nutné zajistit detekci detektory, které nejsou závislé 

na průtoku a složení MF, a proto je vhodný například UV-VIS či fluorimetrický detektor 

[31]. 

4.2.2 HPLC NA NORMÁLNÍ A REVERZNÍ FÁZI 

Separace HPLC může probíhat za použití normální fáze nebo reverzní. Normální 

fáze znamená, že stacionární fáze (SF) je polární. Jedná se o silikagel, na jehož povrchu 

jsou silanolové skupiny (Si-OH), na kterých mohou být dále navázané například polární 

diolové, aminopropylové, kyanopropylové či nitroskupiny. Mobilní fáze je méně polární 

než SF a může to být směs rozpouštědel nepolární a polární povahy jako je chloroform, 
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propanol, ethylacetát, ethylether a další. Velký vliv na polární SF má obsah vody 

v mobilní fázi, neboť OH skupiny na povrchu SF váží vodu přednostně, poté ztrácí 

účinnost a klesá retence analytu. Výhodnější je použít bezvodá organická rozpouštědla. 

Retenci analytů na normální stacionární fázi lze ovlivnit volbou organického 

rozpouštědla, která jsou seřazena do eluotropické řady podle eluční síly. Čím více je 

organické rozpouštědlo polárnější, tím je jeho eluční síla větší. Látka se eluuje podle 

vzrůstající polarity. K zadržení na koloně dochází na základě afinity k povrchu 

stacionární fáze určitými polárními interakcemi. 

Na normálních fázích se dobře zadržují látky s polárními funkčními skupinami, 

jako jsou sulfokyseliny, karboxylové kyseliny či alkoholy a fenoly. Normální fáze se 

využívají v hydrofilní interakční chromatografii (HILIC), v iontově výměnné 

chromatografii (IEC), pro separaci látek nestabilních ve vodě, látek lipofilních 

s omezenou rozpustností v organických rozpouštědlech nebo izomerních látek [32; 33]. 

Při použití reverzní fáze je stacionární fáze nepolární a skládá se nejčastěji ze 

silikagelu a uhlíkatých řetězců (nejčastější – C18, fenyl, RP-Amid C18, C8 a další), které 

jsou navázané na povrchové OH skupiny silikagelu. Jedná se o chemicky modifikovaný 

silikagel, který je mechanicky velmi stabilní. Selektivita reverzní fáze závisí na povaze 

organické sloučeniny, kterou je silikagel modifikován, na pH mobilní fáze a také na 

disociačních konstantách separovaných látek. Kromě silikagelu může být nosičem i oxid 

zirkoničitý nebo hybridní sorbenty, které jsou chemicky a teplotně více stabilní než 

silikagel. Retenci (a kapacitní faktor (k)) zvyšují delší navázané uhlíkaté řetězce na nosiči 

nebo více aromatických jader či objemných substituentů separované látky. Mobilní fáze 

je polární a může se jednat o směs polárních rozpouštědel (methanol, acetonitril, 

tetrahydrofuran a jiné) s vodou či pufrem [31; 33]. Čím menší polaritu rozpouštědlo má, 

tím roste eluční síla mobilní fáze. K eluci (a poklesu retence i kapacitního faktoru (k)) 

látky dojde vlivem klesající polarity a zvyšujícím se objemem organického rozpouštědla. 

Reverzní stacionární fáze velmi dobře zadržuje látky s vyšším počtem aromatických jader 

nebo alkylů a naopak slabě zadržuje látky s OH skupinou či s vyšší polaritou [32; 33]. 

Výhodou použití reverzní fáze je, že lze analyzovat látky jakékoliv polarity 

i disociovatelné analyty (po úpravě pH mobilní fáze), a proto je dnes HPLC s reverzní 

fází používána nejčastěji pro většinu separací [30; 32]. 
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V experimentální části této diplomové práce bude vyvíjena HPLC metoda 

na reverzní fázi a to se třemi druhy kolon. Prvním typem je kolona Triart C18 ExRS 

(15 cm  4,6 mm; 5 µm). Nosičem je organicko-anorganický hybridní silikagel, který je 

hustě pokrytý 18uhlíkatými řetězci. SF je vysoce hydrofobní kvůli vysokému obsahu 

a délce uhlíkatých řetězců, a proto je vhodná pro separaci hydrofobních, izomerních 

a strukturou podobných látek. Tato kolona je stabilní v rozmezí pH 1–12 [37]. 

Dvě následující kolony jsou založeny na technologii Fused-Core®. Jedná se 

o povrchově porézní částice s pevným jádrem. Separace se účastní pouze porézní vrstva. 

Mezi částicemi může být analyt jen úzce distribuován a částice analytu nemohou podléhat 

velké difúzi při průchodu kolonou. Menší difúze poskytuje ostřejší píky než za použití 

klasických porézních částic. Díky této technologii by kolony měly zaručit lepší rozlišení, 

účinnost kolony a nižší zpětný tlak [38; 39]. 

Kolona Ascentis® Express RP-Amide (15 cm  4,6 mm; 2,7 µm) má na Si-OH 

skupinách SF navázané amidy, které zabraňují interakcím silanolových skupin 

s analytem, a tak zlepšují tvar píků bazických analytů. Kolona Ascentis® Express F5 

(15 cm  4,6 mm; 5 µm) lze účinností srovnat s částicemi SF o velikosti 2 µm. Je vhodná 

pro separaci podobných látek a velmi dobře zadržuje bazické a hydrofobní látky. Její SF 

je zakončena dimethylpentafluorfenyl-propylsilanem [39; 40; 41]. 

4.2.3 POPIS PŘÍSTROJOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ HPLC 

Schématické zapojení aparatury HPLC je na Obr. 5. Před spuštěním samotné 

analýzy musí být zásobníky MF odplyněny degaserem, aby se případné bublinky vzduchu 

nezanesly do systému a nemohly tak narušit tok MF či signál detektoru [32; 33]. 

Zásobníky mobilní fáze jsou určeny pro čistá organická rozpouštědla, jejich směsi 

s vodou čistoty HPLC nebo pufry, které se skládající z ultračisté vody a organických 

rozpouštědel, např. z kyseliny octové, kyseliny mravenčí, kyseliny fosforečné 

či organických aminů, které přispívají ke zvýšení retence a k lepšímu rozlišení [31; 35]. 

Mobilní fáze jsou dále míchány ve směšovači a to za podmínek izokratické nebo 

gradientové eluce. Poté jsou mobilní fáze čerpány vysokotlakými čerpadly do systému, 

neboť sorbent v koloně vytváří proti protékající MF značný odpor [30]. Další částí je 

injektor vzorku, který nastříkne vzorek do automatického dávkovacího zařízení 
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(autosampleru), který je spojen se zásobníky vzorků ve vialkách, a jeho pohybem je 

vzorek vpuštěn do systému a vstupuje do předkolony a dále do separační kolony [33; 34]. 

Analytickou kolonu lze chránit použitím předkolony, která zadrží nerozpustné látky 

a nečistoty ze vzorku. Předkolona je naplněna stejným sorbentem jako kolona analytická 

[32]. Separační analytická kolona je uložena v termostatové skříni a je vyrobena 

z odolného materiálu (nerez ocel, titan, tvrzené sklo), aby vydržela pracovní tlak až do 

40 MPa a nejčastěji se používá v délce 10–25 cm, s vnitřním průměrem 3–5 mm, 

s velikostí části sorbentu od 2,7–10 μm a běžným průtokem MF 1–2 ml/min [30; 31; 32]. 

 

Obr. 5 Schématické zapojení HPLC aparatury (1 – zásobníky s mobilními fázemi, 2 – 

směšovač mobilních fází, 3 – vysokotlaké čerpadlo, 4 – injektor vzorku, 5 – dávkovací 

zařízení, 6 – předkolona, 7 – separační kolona, 8 – detektor, 9 – počítač, 10 – odpad) [42] 

Vhodný detektor pro HPLC systém by měl být velmi citlivý, univerzální pro 

všechny analyty, nedestruktivní, specifický, spolehlivý a snadno použitelný, měl by 

poskytovat informace pro detekované píky, neměl by přispívat k mimokolonovému 

rozmývání elučních zón a jeho signál by neměl být závislý na složení a průtoku MF nebo 

za změně teploty. Žádný detektor nesplňuje všechny výše uvedené podmínky, a proto 

existuje spousta způsobů detekce. 

HPLC je často spojována se spektrofotometrickými detektory, které měří absorpci 

v UV a viditelné oblasti 190–800 nm vlnové délky. Stanovení koncentrace analyzované 

látky se opírá o Lambert-Beerův zákon, který popisuje vztah mezi tloušťkou absorbující 

vrstvy průtokové cely, koncentrací absorbující analyzované látky a molárním absorpčním 
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koeficientem, který je unikátní pro každou látku. Jejich vynásobením lze vypočítat 

absorbanci, která je přímo úměrná koncentraci absorbující látky [32; 33]. 

Existují spektrofotometrické detektory s fixní vlnovou délkou, s měnitelnou 

vlnovou délkou a s programovatelnou vlnovou délkou, kterou lze měnit během analýzy. 

Čtvrtou možností je detektor s diodovým polem (DAD), který zaznamenává celé 

spektrum v reálném čase bez přerušení separace v jakékoliv vlnové délce, viz Obr. 6. 

Záření vycházející ze zdroje projde měrnou celou detektoru a holografická mřížka, 

na kterou dopadá, jej spektrálně rozloží na pole mnoha fotodiod. Na každou fotodiodu 

dopadá záření určité vlnové délky, které je oslabeno mírou absorpce v měrné cele 

detektoru. Každá fotodioda je připojena na nabitý kondenzátor o určité hodnotě. Jakmile 

záření dopadne na diodu, vznikne fotoelektrický proud, který kondenzátor vybíjí. 

Následně jsou kondenzátory znovu nabity a je měřen proud, který byl potřeba na znovu 

nabití kondenzátoru [31;33]. 

 

Obr. 6 Schéma detektoru s diodovým polem (1 – zdroj, deuteriová výbojka, 2 – štěrbina, 

3 – čočka, 4 – clona, 5 – průtoková Z-cela detektoru, 6 – konkávní holografická mřížka, 

7 – diodové pole) [31] 

Elektrochemické detektory jsou značně citlivé a selektivní, protože mohou 

detekovat jen látky oxidovatelné a redukovatelné. V měrné cele detektoru jsou umístěny 

elektrody s vloženým pracovním napětím pro vznik elektrochemické reakce vyvolávající 

mezi elektrodami proud při průchodu analyzované látky detektorem. Amperometrické 

detektory měří proud, který vyvolává redukovaná nebo oxidovaná látka procházející 

měrnou celou detektoru. Coulometrický detektor měří proud, který je úměrný potřebnému 

náboji k oxidační nebo redukční reakci celého množství látky procházejícího měrnou 

celou detektoru [32]. 
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Velmi citlivá a přesná je hmotnostní detekce, a proto je HPLC spojována také 

s hmotnostní spektrometrií. Nejdříve musí být molekuly analytu ionizovány. Ionty se 

rozdělí podle poměru hmotnosti a náboje, poté jsou detekovány a určí se jejich relativní 

intenzita. Výstupem je hmotnostní spektrum. MS detekcí lze analyzovat i látky s vysokou 

molekulovou hmotností [32; 33]. Při spojení HPLC a MS metody musí být použita těkavá 

mobilní fáze a nesmí obsahovat fosfátový pufr [43]. MS detekce je aplikována v mnoha 

oblastech, příkladem mohou být analýzy proteomické, bioanalytické a farmaceutické 

[33]. 

HPLC lze spojit s mnoha dalšími detektory. Pro detekci fluorimetrickým 

detektorem musí analyzovaná látka fluoreskovat a pokud tuto vlastnost nemá, musí být 

derivatizací převedena na látku fluorescenční [31]. Nefluoreskující látky mohou 

být detekovány pomocí odpařovacího detektoru rozptylu světla (ELSD). Citlivější než 

ELSD detektor je korona detektor (CAD), avšak oba tyto detektory poskytují univerzální 

detekci pro jakýkoliv analyt a řadí se do stejné skupiny detektorů na bázi aerosolu. 

Detektory ELSD a CAD jsou závislé na složení mobilní fáze a nelze je použít v módu 

gradientové eluce. Dalšími univerzálními detektory jsou vodivostní a refraktometrický 

detektor [31; 33]. HPLC může být spojena také se spektroskopickými technikami jako je 

infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací či  nukleární magnetická 

rezonance [33; 36; 43]. 

Pro provedení experimentální části této diplomové práce byla použita aparatura 

HPLC na reverzní fázi, mód gradientové eluce a detekce DAD detektorem. 

4.2.4 VYUŽITÍ METODY HPLC 

Výsledky HPLC metody jsou vhodné pro interpretaci v klinické a biochemické 

analýze, v analýze farmakologické i toxikologické (analýza léčiv, xenobiotik i jejich 

metabolitů), v soudní analýze, v analýze látek znečišťujících životní prostředí a v dalších 

oblastech [36; 44; 45]. Podmínky a užití HPLC metody se stále rozvíjí. Tato metoda je 

úspěšně spojena s hmotnostní spektrometrií i s nukleární magnetickou rezonancí. Stále se 

vyvíjejí nové stabilnější stacionární fáze s širším využitím a také nové typy kolon 

s monolity. Používají se nové chromatografické techniky odvíjející se od klasické HPLC 

metody, které využívají rychlejší separace za zvýšeného tlaku a teploty (nebo pouze 
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teploty), mají zapojené kratší kolony s menšími částicemi či používají mobilní fáze 

v nadkritickém stavu. Pro analýzu komplexních vzorků lze využít dvoudimenzionální 

nebo miniaturizovanou kapalinovou chromatografii, které vynikají vysokou separační 

účinností [32; 33; 43]. 

4.2.5 HODNOCENÍ CHROMATOGRAFICKÉHO PROCESU 

Efektivitu chromatografické separace charakterizují jednotlivé parametry, které 

budou níže popsány. Testováním vhodnosti chromatografického systému jsou tyto 

parametry ověřeny. Provádí se vždy před analýzou nebo po jakékoliv změně podmínek 

separace [35; 43]. 

Retenční čas (tR) je časový úsek, během kterého se od nástřiku vzorku objeví 

maximum píku dané látky v chromatogramu a také charakterizuje míru retence látky v 

systému. Zahrnuje dobu, kterou látka strávila jak v mobilní fázi při průchodu kolonou 

(mrtvý retenční čas, tM či t0), tak ve stacionární fázi (redukovaný retenční čas, tRʹ). Jedná 

se o kvalitativní parametr – používá se k identifikaci analyzované látky [31; 32]. 

Retenční objem (VR) lze vypočítat vynásobením retenčního času s objemovým 

průtokem mobilní fáze F [ml/min] [34]. Vyjadřuje objem MF, který proteče systémem 

během retenčního času určité látky [33]. 

Rozlišení chromatografických píků (RS) popisuje míru separace dvou látek, tedy 

dvou píků v chromatogramu vedle sebe [32]. Pro rozlišení chromatografických píků na 

základní linii je potřeba, aby hodnota RS byla > 1,5. Rozlišení je ovlivněno mnoha faktory, 

zejména účinností kolony (N), selektivitou (α) a kapacitním faktorem (k) [34; 36]. 

Nejvýraznější vliv na hodnotu RS má selektivita. Pokud se selektivita přibližuje jedné, 

bude se hodnota RS blížit nule a i při zvýšení účinnosti kolony, nelze látky v systému 

separovat [33]. 

Kapacitní faktor (k) neboli retenční faktor. Hodnota popisuje zadržení analyzované 

látky na koloně. Čím vyšší je hodnota kapacitního faktoru, tím více je látka na koloně 

zadržována, déle se z kolony vymývá, a tím dochází k lepší separaci od mrtvého 

retenčního času [36]. Optimální hodnota by měla být v rozmezí 2–10 min. U velmi silně 

zadržovaných látek na koloně může být až 2–20 min [46; 47]. 
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Distribuční konstanta (KD) popisuje rovnováhu analytu ve stacionární a mobilní 

fázi. Skutečná rovnováha v HPLC systému nemůže nastat, protože HPLC je systém 

dynamický, ale v určité chvíli je koncentrace molekul či iontů analytu stejná jak 

v mobilní, tak ve stacionární fázi [34; 45]. Čím je hodnota KD pro danou látku vyšší, tím 

více času strávila látka ve fázi stacionární než v mobilní [33]. 

Faktor chvostování (Tf) popisuje tvar chromatografického píku, viz Obr. 7. 

Hodnota 1,0 popisuje perfektní symetrii – Gaussovu křivku a hodnota < 1,0 či > 1,0 

chvostování píku. Hodnoty akceptovatelné českým lékopisem jsou v rozmezí 0,8–1,5 

[33; 48]. 

 

Obr. 7 Diagram znázorňující výpočet faktoru chvostování od šířky píku v jeho 5% výšce 

(W0,05) a malé diagramy zobrazující přední a zadní asymetrii [47] 

Účinnost kolony je dána počtem teoretických pater (N) a výškou teoretického patra 

(H). Hodnotu H lze vypočítat poměrem délky kolony (L) s počtem teoretických pater (N) 

[34]. Van-Deemterova teorie popisuje vliv členů A, B, C a průtokové rychlosti MF (u) 

na hodnotu výšky teoretického patra (H) : 

 

kdy člen A charakterizuje vířivou difúzi analytu v MF při průchodu kolonou, člen B 

popisuje podélnou difúzi a člen C je hodnota odporu proti převodu hmoty v MF a SF [36]. 

Parametr účinnost kolony vystihuje velikost rozšíření retenčních zón, které jsou na koloně 

separovány. Čím větší počet teoretických pater kolona má, tím jsou retenční zóny 

jednotlivých analytů méně rozšířené, a tím větší je její účinnost. Počet teoretických pater 
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je závislý na mnoha faktorech (délka kolony (L), velikost částic SF (dp), kapacitní faktor 

(k) a další) a také na jeho výpočtu, ke kterému musí být přihlíženo [33]. Pro zajištění 

dobré separace je doporučený počet teoretických pater (N) > 2000 [35; 49]. 

4.2.6 POPIS PARAMETRŮ VALIDACE 

Před začátkem validace je HPLC systém prověřen za podmínek, při kterých bude 

validační proces probíhat. Pro ověření vhodnosti chromatografického systému jsou 

hodnoceny parametry popsané v kapitole 4.2.5. Toto hodnocení je souhrnně nazýváno 

testem způsobilosti chromatografického systému (SST – System suitability test) [36]. 

Validace stanovuje spolehlivost HPLC metody testováním jednotlivých parametrů, 

které budou dále popsány. Jejich výsledky poskytují záruku, že metoda pracuje 

spolehlivě, dosahuje požadovaných výsledků a může být opakovaně aplikována [35; 36]. 

Validační parametry i parametry testu způsobilosti chromatografického systému 

předepisují organizace, které se zabývají validací analytických metod. Výsledkem jejich 

činnosti jsou směrnice či jednotné předpisy, které obsahují podrobný popis jednotlivých 

parametrů. Mezi tyto organizace patří FDA (Food and Drug Administration), ICH (The 

International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration 

of Pharmaceuticals for Human Use), EMA (European Medicines Agency) nebo IUPAC 

(International Union of Pure and Applied Chemistry) [35]. 

Příprava vzorku je součást validace analytické metody. Při validaci bioanalytických 

metod se posuzuje správnost, přesnost, mez detekce, mez stanovitelnosti, rozsah, 

linearita, selektivita a stabilita vzorku. Podstatný vliv na tyto zmíněné parametry má 

příprava vzorku, která by měla být také posouzena a prověřena. Účelem vhodné přípravy 

vzorku je, aby poskytla 100% výtěžnost analytu při zvolené technice úpravy vzorku 

s minimem rušivých interferencí [45]. Dalším parametrem validace je robustnost metody 

definující vliv vnějších podmínek na stabilitu a spolehlivost získaných výsledků [35]. 

Přesnost (precision) popisuje těsnost získaných hodnot z měření s vícenásobným 

nástřikem stejného vzorku za totožných podmínek. Míru přesnosti zjistíme vypočítáním 

relativní směrodatné odchylky (RSD) ze získaných hodnot každé koncentrační hladiny. 

RSD by se měla pohybovat ≤ 2 % [35; 36]. 
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Správnost (accuracy) vyjadřuje těsnost mezi přijatou referenční hodnotou 

a hodnotou naměřenou. Rozdíl mezi těmito hodnotami je nazýván chybou výsledku. 

Chyba výsledku se může během série měření měnit (náhodná chyba) nebo zůstává stejná 

(systematická chyba). Systematickou chybu charakterizuje odchylka, kterou lze popsat 

jako rozdíl mezi přijatou referenční hodnotou a střední hodnotou naměřených hodnot 

(průměrem). Odchylka může být kladná či záporná [35; 43]. 

Opakovatelnost (repeatability) charakterizuje schopnost metody produkovat stejné 

výsledné hodnoty v krátkém časovém intervalu. Měla by být provedena s nejméně 

3 koncentračními úrovněmi a s nejméně 3 opakovanými nástřiky. Vypočítaná RSD 

ze získaných hodnot by měla být nejlépe ≤ 1 %, avšak v literatuře je dále uváděna 

přijatelná hodnota ≤ 2 % [36; 49]. 

Výtěžnost (recovery) je porovnání hodnoty získaného analytu metodou s přijatou 

referenční hodnotou. Měla by být provedena se 3 koncentračními úrovněmi a s nejméně 

3 opakovanými nástřiky. U každé koncentrační úrovně je stanovena výtěžnost a RSD 

[35]. Výtěžnost v % zjistíme vydělením zjištěné hodnoty hodnotou referenční a 100x 

vynásobíme [31]. Měla by se pohybovat okolo 96–104 % [43]. 

Robustnost (robustness) je definována jako necitlivost systému na malé záměrné 

změny ostatních parametrů metody a schopnost stále produkovat srovnatelné spolehlivé 

výsledky z každé analýzy. Proto se při testování robustnosti úmyslně mění podmínky 

a parametry, aby se zjistilo, jaký mají vliv na výsledky analýzy [36; 46]. 

Linearita (linearity) je schopnost metody umožnit v daném rozpětí lineární korelaci 

mezi signálem detektoru a koncentrací měřeného analytu. Signál detektoru je přímo 

úměrný měnící se koncentraci analytu [35]. K vyhodnocení získaných hodnost se používá 

regresivní přímka, která by měla mít lineární průběh a korelační koeficient (R) by měl 

být > 0,9990 [43; 49]. 

Selektivita (selectivity) je schopnost metody předložit data o složení vzorku, 

identifikovat a stanovit nalezené analyty a to i v přítomnosti jiných interferujících látek. 

Také je to schopnost metody analyty separovat s vhodným rozlišením a detekovat 

[35; 46]. 
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Mez detekce a mez stanovitelnosti (limit of detection; limit of quantification). Mez 

detekce se shoduje s koncentrací, která je značně odlišná od šumu, a zároveň je to 

nejmenší koncentrace, kterou lze detekovat. Mez stanovitelnosti se shoduje s koncentrací, 

kterou lze stanovit a určit u ní vhodnou správnost a přesnost. Pro hodnoty meze detekce 

i stanovitelnosti je nezbytné uvést, jakým výpočtem byly tyto hodnoty získány [35; 43]. 

Rozsah (range) je interval s horní a dolní koncentrací analytu ve vzorku, u které 

byla ověřena správnost, přesnost a linearita za použití validovaného analytického postupu 

nebo validované metody. Dolní koncentrace může být mez stanovitelnosti [36; 43]. 
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5. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

5.1 POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY 

5.1.1 PŘÍSTROJE 

Analytické váhy (Sartorius 2004 MP, SRN) 

Chromatografický systém Shimadzu LC–10: 

Pumpy: LC – 10 AD VP 

Degasser: DGU – 14 A 

Autosampler: SIL-HTA 

Termostat kolony: CTO – 10 AC VP 

Detektor: DAD detektor SPD – M10A VP 

Vyhodnocení: Chromatografický software LC solution 

Kolona Ascentis® Express F5 – 15 cm  4,6 mm, 5 µm; Sigma-Aldrich, 

Kolona Ascentis® Express RP-Amide – 15 cm  4,6 mm, 2,7 µm; Sigma-Aldrich, 

Kolona Triart C18 ExRS – 15 cm  4,6 mm, 5 µm; YMC. 

Ultrazvuková lázeň (Banderin Sonotex RK52,SRN) 

5.1.2 POMŮCKY 

Automatické pipety (Brand) 

Základní laboratorní sklo 

5.2 POUŽITÉ CHEMIKÁLIE 

Acetonitril – čistota HPLC gradient grade, Sigma-Aldrich 

Kyselina fosforečná – čistota ≥ 85 %, Honeywell 

Methanol – čistota HPLC gradient grade, Sigma-Aldrich 

Ultračistá voda – čistící systém Mili-Q (Millipore, Berford) 
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5.3 POUŽITÉ STANDARDY A VZORKY 

Standardy: 

Kumarin – čistota 99 %, Sigma-Aldrich 

Umbelliferon – čistota 99 %, Sigma-Aldrich 

7-methoxykumarin – čistota 98 %, Sigma-Aldrich 

Vzorky Tokajských vín: 

1. Archívné víno 5-Put, 1983, Zlatý Strapec 

2. Archívné víno 3-Put, 2003, Ostrožovič 

3. Tok. Archívné víno 6-Put, 1972, Zlatý Strapec 

4. Archívné víno 5-Put, 2004, Ostrožovič 

5. Archívné víno 5-Put, 1989, Ostrožovič 

6. Archívné víno 6-Put, 2002, Ostrožovič 

7. Tok. Archívné víno 6-Put, 1983 

8. Archívné víno 6-Put, 1993, Zlatý Strapec 

9. Archívné víno 4-Put, 2004, Ostrožovič 

10. Archívné víno 4-Put, 2002, Ostrožovič 

11. Archívné víno 3-Put, 1995, Ostrožovič 

12. Archívné víno 4-Put, 1999, Ostrožovič 

13. Tokaj 4-Put, 2016, Ostrožovič 

14. Šupkáč-90 dní Furmint, 2017 

15. Archívné víno 6-Put, 1997, Zlatý Strapec 

16. Archívné víno 5-Put, 1993, Zlatý Strapec 

17. Archívné víno 3-Put, 1999, Ostrožovič 

18. Archívné víno 4-Put, 1995, Tokaj&Co 

19. Archívné víno 6-Put, 1993, Ostrožovič 
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20. Tokajský výběr 4-Put, 1993, Zlatý Strapec 

21. Furmint-Šupkáč 30 dní, 2017 

22. Tokajský výběr 6-Put, 2003, Ostrožovič 

23. Archívné víno 3-Put, 1988, Zlatý Strapec 

24. Archívné víno 5-Put, 2003, Ostrožovič 

25. Archívné víno 6-Put, 1993, Tokaj&Co 

26. Archívné víno 6-Put, 1989, Ostrožovič 

27. Tokajský výběr, 3-Put, 1995, Zlatý Strapec 

28. Tok. Archívné víno 5-Put, 1959, Zlatý Strapec 

29. Muškát žltý, Cibébový výběr, 2012, Ostrožovič 

30. Archívné víno samorodé sladké, 1997, Tokaj&Co 

31. Archívné víno Esencia, 2000, Ostrožovič 

32. Archívné víno Esencia, 1999, Tokaj&Co 

33. Archívné víno 5-Put, 1993, Ostrožovič 

34. Samorodné suché, 1997, Zlatý Strapec 

35. Tok. Archívné víno 5-Put, 1972, Zlatý Strapec 

36. Muškát žltý, Slámové víno, 2010, Ostrožovič 

37. Muškát žltý, 2015, Ostrožovič 

38. Archívné víno 6-Put, 1999, Ostrožovič 

39. Archívné víno 2-Put, 1990, Tokaj&Co 

40. Archívné víno 6-Put, 1989, Tokaj&Co 

41. Tokajský výběr 4-Put;L1, 2000, Zlatý Strapec 

42. Tokajský výběr 3-Put, 2000, Zlatý Strapec 

43. Furmint, Cibébový výběr, 2013, Ostrožovič 

44. Furmint, Cibébový výběr, 2012, Ostrožovič 

45. Archívné víno 5-Put, 1990, Tokaj&Co 
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46. Archívné víno 3-Put, 1990, Tokaj&Co 

47. Archívné víno 2-Put, 1989, Tokaj&Co 

48. Samorodné suché, 2016, Ostrožovič 

49. Tokajský výběr 5-Put, 2000, Zlatý Strapec 

50. 4-P výběr, 2009, Tokaj&Co 

51. 6-P výběr, 2006, Tokaj&Co 

52. 3-P výběr, 2009, Tokaj&Co 

53. Tok. Forditáš, 2011, Tokaj&Co 

54. Tok. Esencia, 2009, Tokaj&Co 

55. Samorodné sladké, 2006, Tokaj&Co 

56. Lipovina, 2015, Ostrožovič 

57. 5-P výběr, 2003, Tokaj&Co 

58. Furmint, 2014, Ostrožovič 

59. Samorodné suché, 2009, Tokaj&Co 

60. Tokaj Hárslevelú, 2018 

Vzorky vín a lihovin: 

1. Ryzlink rýnský (Šufeisl) 

2. Veltlínské zelené 

3. Chardonnay 

4. Sauvignon 

5. Frankovka – rosé 2015 

6. Frankovka – rosé 2016 

7. Rulanské modré – rosé 

8. Becherovka 

9. Sauvignon (Sileni Sauvignon 2017) 

10. Stará myslivecká 
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11. Rum Reunion (Rum Agricole Reunion) 

12. Tatratea 52% 

Veškeré vzorky byly uchovávány v lednici. 

5.4 PŘÍPRAVA ROZTOKŮ 

5.4.1 PŘÍPRAVA MOBILNÍ FÁZE 

Pro přípravu 900 ml 0,1% kyseliny fosforečné (vodné fáze) bylo použito 0,9 ml 

kyseliny fosforečné a 899,1 ml filtrované ultračisté vody. Tato vodná fáze se dle potřeby 

během měření čerstvě připravovala. Acetonitril či methanol (organická fáze) byly použity 

v čisté formě. 

5.4.2 PŘÍPRAVA ZÁSOBNÍCH ROZTOKŮ STANDARDŮ KUMARINŮ 

Zásobní roztok každého standardu o koncentraci 1mg/ml byl připraven z 10 mg 

naváženého standardu každého z kumarinů v pevné formě a rozpuštěn v 10 ml methanolu 

(MeOH) za použití ultrazvukové lázně. Dále byly zásobní roztoky standardů uchovávány 

v lednici. 

5.4.3 PŘÍPRAVA PRACOVNÍHO ROZTOKU JEDNOTLIVÝCH STANDARDŮ 

A JEJICH SMĚSNÉHO ROZTOKU 

Pracovní roztok standardu o koncentraci 100 mg/l a objemu 1000 µl vznikl 

smísením 100 µl zásobního roztoku jednotlivého standardu a 900 µl MeOH a byly 

napipetovány do vialek. 

Směsný roztok standardů o stejné koncentraci a objemu 1000 µl vznikl smísením 

100 µl zásobního roztoku od každého standardu a přidáním 700 µl MeOH do vialky. 

5.4.4 PŘÍPRAVA SMĚSNÉHO PRACOVNÍHO ROZTOKU PRO STANOVENÍ 

VHODNOSTI HPLC SYSTÉMU 

Pro přípravu směsného pracovního roztoku standardů bylo přidáno 200 µl od 

každého standardu a 1400 µl methanolu do vialky. Celkový objem tohoto roztoku byl 

2 ml. 
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5.4.5 PŘÍPRAVA ROZTOKŮ PRO LINEARITU 

Pro měření kalibrace byly vytvořeny dvě kalibrační řady o 9 koncentracích. 

Nejdříve byl připraven směsný pracovní roztok standardů, který se skládal z 200 μl 

zásobního roztoku od každého standardu a 1400 μl methanolu.  

První – standardní kalibrační řada byla připravena ze směsného pracovního roztoku 

standardů a methanolu a v druhé – matricové kalibrační řadě byla místo methanolu 

použita matrice bez obsahu kumarinů – Tokajské víno (Tokaj Furmint, 2016, Borvidek) 

viz Tab. 1. Celkový objem každé vialky byl 1000 µl kromě koncentrace 50 mg/l, u které 

byl celkový objem ve vialce snížen na 500 μl. 

Tab. 1 Příprava kalibračních roztoků pro 1. a 2. kalibrační řadu 

Koncentrace [mg/l] 

Objem směsného 

roztoku standardů 

[µl] 

Objem MeOH [µl] 

(1. kalibr. řada) 

Objem matrice [µl] 

(2. kalibr. řada) 

50 250 250 250 

25 250 750 750 

15 150 850 850 

10 100 900 900 

5 50 950 950 

2 20 980 980 

1 10 990 990 

0,5 5 995 995 

0,2 2 998 998 
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5.4.6 PŘÍPRAVA ROZTOKŮ PRO OPAKOVATELNOST 

Opakovatelnost byla měřena se třemi koncentracemi kumarinů 25; 5 a 0,5 mg/l 

v methanolu. Každá vialka měla celkový objem 1000 µl, který se skládal ze směsného 

pracovního roztoku standardů, jehož příprava byla popsána v kapitole 5.4.5 a čistého 

methanolu viz Tab. 2. 

Tab. 2 Příprava roztoků pro stanovení opakovatelnosti 

Koncentrace 

[mg/l] 

Objem směsného 

roztoku 

standardů [µl] 

Objem MeOH [µl] 

25 250 750 

5 50 950 

0,5 5 995 

 

5.4.7 PŘÍPRAVA ROZTOKŮ PRO VÝTĚŽNOST 

Pro měření výtěžnosti byly použity tyto tři koncentrace kumarinů: 25; 5; 0,5 mg/l. 

Nejdříve bylo nutné připravit standardní roztoky, které byly vloženy na začátek a konec 

měřené sekvence u každé koncentrace. Tyto roztoky měly koncentraci totožnou jako 

roztoky, které ohraničovaly. 

Pro přípravu dvou standardních roztoků od každé koncentrace byl do vialek 

pipetován směsný pracovní roztok standardů (jeho příprava byla popsána v kapitole 

5.4.5) a následně methanol viz Tab. 3. 

Tab. 3 Příprava standardních roztoků pro stanovení výtěžnosti 

Koncentrace 

[mg/l] 

Objem směsného 

roztoku 

standardů [µl] 

Objem MeOH [µl] 

25 250 750 

5 50 950 

0,5 5 995 
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Dále byly připraveny roztoky se standardem a vzorkem matrice vína do celkem 

7 vialek od každé koncentrace, ve kterých byl pipetován směsný pracovní roztok 

standardů (příprava v kapitole 5.4.5) a vzorek – Tokajské víno (Tokaj Furmint, 2016, 

Borvidek) viz Tab. 4. Každá vialka standardního roztoku nebo roztoku se standardem 

a vzorkem měla objem 1000 µl. 

Tab. 4 Příprava roztoků se standardem a vzorkem pro stanovení výtěžnosti 

Koncentrace 

[mg/l] 

Objem směsného 

roztoku 

standardů [µl] 

Objem vzorku 

[µl] 

25 250 750 

5 50 950 

0,5 5 995 

 

5.4.8 PŘÍPRAVA ROZTOKŮ PRO PŘESNOST 

Pro stanovení přesnosti bylo potřeba připravit 7 roztoků. Do každé vialky bylo 

pipetováno 50 μl směsného pracovního roztoku standardů (jeho příprava byla popsána 

v kapitole 5.4.5) a 950 μl vzorku – Tokajského vína (Tokaj Furmint, 2016, Borvidek). 
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6. VÝSLEDKY A DISKUSE 

6.1 OPTIMALIZACE METODY 

6.1.1 VOLBA VLNOVÉ DÉLKY DETEKTORU 

Podle databáze spekter a také podle přechodí studie z roku 2017 [26], která byla 

zčásti provedena na katedře analytické chemie, byla pro umbelliferon 

a 7-methoxykumarin vybrána vlnová délka 323 nm a pro kumarin 276 nm. Za použití 

těchto vlnových délek byla detekce provedena v absorpčním maximu látek, viz Obr. 8 

a Obr. 9. 

 

 

Obr. 8 Absorpční spektrum s maximem při 323 nm pro umbelliferon (horní obr.) 

a 7-methoxykumarin (dolní obr.) 
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Obr. 9 Absorpční spektrum s maximem při 276 nm pro kumarin 

6.1.2 VOLBA OPTIMÁLNÍ KOLONY 

Všechny typy použitých kolon byly testovány při všech šesti gradientových elucích. 

Pro testování kolon, gradientových elucí a mobilních fází byla zvolena separace 

směsného roztoku standardů (Obr. 10, 11 a 12), jehož příprava byla popsána v kapitole 

5.4.3. a vzorek archivního Tokajského vína (Archívné víno 5-put, 1983, Zlatý Strapec) 

na Obr. 13, 14 a 15. Nejdříve byla testována každá kolona za použití mobilní organické 

fáze s acetonitrilem (ACN). Tato kapitola obsahuje chromatogramy při testování 

gradientu A (Tab. 5 v kapitole 6.1.3); MF: ACN, 0,1% H3PO4; s průtokem: 1 ml/min; za 

teploty: 30 °C a s dávkovaným objemem: 5 µl. 

 

Obr. 10 Směsný roztok standardů na koloně Ascentis® Express RP-Amide (15 cm  

4,6 mm, 2,7 µm) s ACN; (1) umbelliferon, (2) kumarin, (3) 7-methoxykumarin 
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Obr. 11 Směsný roztok standardů na koloně Ascentis® Express F5 (15 cm  4,6 mm, 

5 µm) s ACN ; (1) umbelliferon, (2) kumarin, (3) 7-methoxykumarin 

 

Obr. 12 Směsný roztok standardů na koloně Triart C18 ExRS (15 cm  4,6 mm, 5 µm) 

s ACN; (1) umbelliferon, (2) kumarin, (3) 7-methoxykumarin 

 

Obr. 13 Vzorek archivního Tokajského vína na koloně Ascentis® Express RP-Amide 

(15 cm  4,6 mm, 2,7 µm) s ACN 
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Obr. 14 Vzorek archivního Tokajského vína na koloně Ascentis® Express F5 (15 cm  

4,6 mm, 5 µm) s ACN 

 

Obr. 15 Vzorek archivního Tokajského vína na koloně Triart C18 ExRS (15 cm  

4,6 mm, 5 µm) s ACN 

Na chromatogramu Ascentis® Express RP-Amide (Obr. 10) lze vidět rozmytí zón 

všech tří píků a přiblížení 1. a 2. píku. Dle výsledných chromatogramů všech tří kolon 

byla separace nejlépe provedena a vykazovala nejlepší symetrii píků na koloně 

Ascentis® Express F5 a Triart C18 ExRS, proto byly tyto dva typy kolon testovány 

s další mobilní fází – methanolem. 

Následují výsledné chromatogramy směsného roztoku standardů zobrazené 

na Obr. 16 a 17 a chromatogramy vzorku archivního Tokajského vína (Archívné víno 5-

put, 1983, Zlatý Strapec) na Obr. 18 a 19 – při testování gradientu A (Tab. 5, kapitola 

6.1.3), MF: MeOH, 0,1% H3PO4; s průtokem: 1 ml/min; za teploty: 30 °C a s dávkovaným 

objemem: 5 µl. Tyto dva typy kolony byly testovány nejen při gradientu A, ale také při 

gradientu B, C, A1, B1 a C1. Testování gradientů bude dále popsáno v kapitole 6.1.3. 
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Obr. 16 Směsný roztok standardů na koloně Ascentis® Express F5 (15 cm  4,6 mm, 

5 µm) za použití MeOH; (1) umbelliferon, (2) kumarin, (3) 7-methoxykumarin 

 

Obr. 17 Směsný roztok standardů na koloně Triart C18 ExRS (15 cm  4,6 mm, 5 µm) 

za použití MeOH; (1) umbelliferon, (2) kumarin, (3) 7-methoxykumarin 

 

Obr. 18 Vzorek archivního Tokajského vína na koloně Ascentis® Express F5 (15 cm  

4,6 mm, 5 µm s MeOH 
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Obr. 19 Vzorek archivního Tokajského vína na koloně Triart C18 ExRS (15 cm  

4,6 mm, 5 µm) s MeOH 

Protože na koloně Triart C18 ExRS separace trvala více jak 13 minut a analyt se 

na koloně déle zadržoval oproti Ascentis® Express F5 koloně, byla vybrána kolona 

Ascentis® Express F5 jako optimální pro validaci metody a stanovení kumarinů 

ve vzorcích Tokajských vín pomocí HPLC. 
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6.1.3 VOLBA OPTIMÁLNÍ GRADIENTOVÉ ELUCE 

Pro výběr nejvhodnější gradientové eluce bylo sestaveno celkem 6 gradientů. 

Všechny gradienty byly postupně testovány s Triart C18 ExRS a Ascentis® Express F5 

kolonou. Časová posloupnost, průběh a celkový čas analýz gradientů A, B a C byl stejný. 

Gradienty A, B a C byly odlišné v počátečním a konečném objemu vodné fáze (Tab. 5). 

Tab. 5 Popis gradientů A, B a C (celkový čas jedné analýzy: 15,51 min) 

Čas [min] Průběh 

Objem vodné 

fáze [%] – 

Gradient A 

Objem vodné 

fáze [%] – 

Gradient B 

Objem vodné 

fáze [%] – 

Gradient C 

0,01 start 98 95 90 

13  20 20 20 

13,20  98 95 90 

15,50  98 95 90 

15,51 stop    

Gradienty A1, B1 a C1 byly opět totožné v průběhu, ale odlišovaly se celkovým 

časem analýz, viz Tab. 6. Celkový čas jedné analýzy gradientů A1, B1 a C1 byl oproti 

gradientům A, B a C o celé 3 minuty kratší. Jednalo se tedy o strmější gradient. 

Tab. 6 Popis gradientů A1, B1 a C1 (celkový čas jedné analýzy: 12,51 min) 

Čas [min] Průběh 

Objem vodné 

fáze [%] – 

Gradient A1 

Objem vodné 

fáze [%] – 

Gradient B1 

Objem vodné 

fáze [%] – 

Gradient C1 

0,01 start 98 95 90 

10  20 20 20 

10,20  98 95 90 

12,50  98 95 90 

12,51 stop    
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Následuje série chromatogramů, které byly výsledkem testování směsného roztoku 

standardů, jehož příprava byla popsána v kapitole 5.4.3, a také vzorku archivního 

Tokajského vína (Archívné víno 5-put, 1983, Zlatý Strapec) na koloně Triart C18 ExRS 

(Obr. 19–28) a na koloně Ascentis® Express F5 (Obr. 29–38) za podmínek separace – 

průtok: 1 ml/min; MF: MeOH, 0,1% H3PO4; teplota: 30 °C a dávkovaný objem: 5 µl. 

Při porovnání všech chromatogramů u kolony Triart C18 ExRS a Ascentis® 

Express F5 lze vidět, že u Ascentis® Express F5 kolony dochází k lepší separaci píků 

a velmi dobré symetrii píků oproti Triart C18 ExRS, u které se 2. a 3. pík přibližují a také 

lze pozorovat mírné chvostování chromatografických píků. Jak již bylo zmíněno 

v předchozí kapitole 6.1.2, analýzy na Triart C18 ExRS trvaly déle při testování všech 

6 gradientů oproti analýzám na Ascentis® Express F5. 

 kolona Triart C18 ExRS, Obr. 19–28: 

 

Obr. 19 Směsný roztok standardů při gradientu A na koloně Triart C18 ExRS (15 cm  

4,6 mm, 5 µm) s MeOH; (1) umbelliferon, (2) kumarin, (3) 7-methoxykumarin 
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Obr. 21 Směsný roztok standardů při gradientu B na koloně Triart C18 ExRS (15 cm  

4,6 mm, 5 µm) s MeOH; (1) umbelliferon, (2) kumarin, (3) 7-methoxykumarin 

 

Obr. 22 Vzorek archivního Tokajského vína při gradientu B na koloně Triart C18 ExRS 

(15 cm  4,6 mm, 5 µm) s MeOH 

 

Obr. 23 Směsný roztok standardů při gradientu C na koloně Triart C18 ExRS (15 cm  

4,6 mm, 5 µm) s MeOH; (1) umbelliferon, (2) kumarin, (3) 7-methoxykumarin 
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Obr. 24 Směsný roztok standardů při gradientu A1 na koloně Triart C18 ExRS (15 cm 

 4,6 mm, 5 µm) s MeOH; (1) umbelliferon, (2) kumarin, (3) 7-methoxykumarin 

 

Obr. 25 Vzorek archivního Tokajského vína při gradientu A1 na koloně Triart C18 ExRS 

(15 cm  4,6 mm, 5 µm) s MeOH 

 

Obr. 26 Směsný roztok standardů při gradientu B1 na koloně Triart C18 ExRS (15 cm 

 4,6 mm, 5 µm) s MeOH; (1) umbelliferon, (2) kumarin, (3) 7-methoxykumarin 
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Obr. 27 Vzorek archivního Tokajského vína při gradientu B1 na koloně Triart C18 ExRS 

(15 cm  4,6 mm, 5 µm) s MeOH 

 

Obr. 28 Směsný roztok standardů při gradientu C1 na koloně Triart C18 ExRS (15 cm 

 4,6 mm, 5 µm) s MeOH; (1) umbelliferon, (2) kumarin, (3) 7-methoxykumarin 
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 kolona Ascentis® Express F5, Obr. 29–38: 

 

Obr. 29 Směsný roztok standardů při gradientu A na koloně Ascentis® Express F5 

(15 cm  4,6 mm, 5 µm) s MeOH; (1) umbelliferon, (2) kumarin, (3) 7-methoxykumarin 

 

Obr. 30 Vzorek archivního Tokajského vína při gradientu A na koloně Ascentis® 

Express F5 (15 cm  4,6 mm, 5 µm) s MeOH 

 

Obr. 31 Směsný roztok standardů při gradientu B na koloně Ascentis® Express F5 

(15 cm  4,6 mm, 5 µm) s MeOH; (1) umbelliferon, (2) kumarin, (3) 7-methoxykumarin 
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Obr. 32 Vzorek archivního Tokajského vína při gradientu B na koloně Ascentis® 

Express F5 (15 cm  4,6 mm, 5 µm) s MeOH 

 

Obr. 33 Směsný roztok standardů při gradientu C na koloně Ascentis® Express F5 

(15 cm  4,6 mm, 5 µm) s MeOH; (1) umbelliferon, (2) kumarin, (3) 7-methoxykumarin 

 

Obr. 34 Směsný roztok standardů při gradientu A1 na koloně Ascentis® Express F5 

(15 cm  4,6 mm, 5 µm) s MeOH; (1) umbelliferon, (2) kumarin, (3) 7-methoxykumarin 
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Obr. 35 Vzorek archivního Tokajského vína při gradientu A1 na koloně Ascentis® 

Express F5 (15 cm  4,6 mm, 5 µm) s MeOH 

 

Obr. 36 Směsný roztok standardů při gradientu B1 na koloně Ascentis® Express F5 

(15 cm  4,6 mm, 5 µm) s MeOH; (1) umbelliferon, (2) kumarin, (3) 7-methoxykumarin 

 

Obr. 37 Vzorek archivního Tokajského vína při gradientu B1 na koloně Ascentis® 

Express F5 (15 cm  4,6 mm, 5 µm) s MeOH 
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Obr. 38 Směsný roztok standardů při gradientu C1 na koloně Ascentis® Express F5 

(15 cm  4,6 mm, 5 µm) s MeOH; (1) umbelliferon, (2) kumarin, (3) 7-methoxykumarin 

Na Ascentis® Express F5 koloně u gradientů A1, B1 a C1 byly retenční časy příliš 

urychlené a mohlo by tak dojít k horší separaci chromatografických píků. Nakonec byl 

vybrán nejpomalejší gradient A, u kterého je počáteční objem vodné fáze 98 %, který by 

měl zajistit vhodnou separaci a symetrii píků. 

6.1.4 VOLBA OPTIMÁLNÍ MOBILNÍ FÁZE 

Methanol a acetonitril patří mezi nejpolárnější mobilní fáze. Nejdříve byly kolony 

testovány s acetonitrilem, který zlepšuje tvar píků, má nižší zpětný odpor 

v chromatografickém systému a  celkově urychluje separaci analytu. Následně byly 

kolony testovány s methanolem.  

Z výsledných chromatogramů bylo vyhodnoceno, že za použití acetonitrilu 

docházelo k urychlení separace, která způsobila nedostatečnou separaci a také zhoršení 

symetrie chromatografických píků (Obr. 10–12). Za použití methanolu byly analyty lépe 

zadržovány na koloně, lépe se separovaly a symetrie píků byla zvýšena, k porovnání viz 

Obr. 11 s Obr. 16 (separace směsného roztoku standardu) a Obr. 14 s Obr. 18 (separace 

vzorku archivního Tokajského vína) s chromatogramy na vybrané Ascentis® Express F5 

koloně. 
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6.1.5 SHRNUTÍ OPTIMÁLNÍCH PODMÍNEK PRO HPLC SEPARACI 

KUMARINŮ 

V Tab. 7 byly shrnuty optimální podmínky pro HPLC analýzu. Za těchto podmínek 

byla analytická metoda validována a také stanoveny kumariny ve vzorcích Tokajských 

vín a ve vzorcích vín a lihovin. 

Tab. 7 Shrnutí optimálních podmínek pro HPLC 

Vlnová délka detektoru 
kumarin: 276 nm 

umbelliferon, 7-methoxykumarin: 323 nm 

Kolona Ascentis® Express F5 (15 cm  4,6 mm, 5 µm) 

Gradientová eluce 

Gradient A 

Čas [min] Průběh 
Objem vodné 

fáze [%] 

0,01 start 98 

13  20 

13,20  98 

15,50  98 

15,51 stop  
 

Mobilní fáze 
organická fáze: MeOH 

vodná fáze: 0,1% H3PO4 

Průtok 1 ml/min 

Teplota 30 ºC 

Dávkovaný objem 5 µl 

Následující chromatogram na Obr. 39 je výsledkem separace směsného roztoku 

standardů (příprava popsána v kapitole 5.4.3) za těchto optimálních podmínek pro HPLC 

analýzu. 
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Obr. 39 Směsný roztok standardů při optimálních podmínkách shrnutých v Tab. 7; 

(1) umbelliferon, (2) kumarin, (3) 7-methoxykumarin 

6.2 VALIDACE VYVINUTÉ METODY 

6.2.1 OVĚŘOVÁNÍ VHODNOSTI CHROMATOGRAFICKÉHO SYSTÉMU 

Vhodnost chromatografického systému byla měřena pomocí směsného pracovního 

roztoku standardů. Příprava tohoto roztoku byla popsána v kapitole 5.4.4. Pro ověření 

vhodnosti HPLC systému byly sledovány parametry: 

 retenční čas (tR), 

 rozlišení chromatografických píků (RS), 

 kapacitní faktor (k), 

 faktor chvostování (Tf), viz Tab. 8. 

Tab. 8 Sledované parametry pro ověření vhodnosti HPLC systému 

Kumarin 
Retenční čas 

[min] 
Rozlišení píků 

Kapacitní 

faktor 

Faktor 

chvostování 

umbelliferon 9,699 93,569 5,209 1,119 

kumarin 10,568 7,103 5,767 1,178 

7-methoxykumarin 11,801 10,229 6,553 1,163 

9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 min 

0 

250 

500 

mAU 
327nm,4nm (1.00) 



56 
 

Retenční čas 

Specifický parametr pro určení kvality každé analyzované látky. Při měření 

standardu a analytu za stejných podmínek lze podle tohoto parametru analyt identifikovat 

Rozlišení chromatografických píků 

U měřených kumarinů jsou hodnoty RS od 7,1 do 93,6 tedy > 1,5, které potvrzují, 

že látky byly separovány na základní linii. 

Kapacitní faktor 

Hodnoty kapacitního faktoru jsou u měřených kumarinů od 5,209 do 6,553 a náleží 

optimálnímu rozmezí hodnot 2–10 min. 

Faktor chvostování 

Hodnoty Tf měřených kumarinů se pohybují mezi 1,119–1,178 a spadají do 

akceptovatelného rozmezí 0,8–1,5 českým lékopisem. 

6.2.2 LINEARITA A LIMIT KVANTIFIKACE 

Pro stanovení linearity byly použity kalibrační roztoky o 9 koncentracích za vzniku 

dvou kalibračních řad. Příprava kalibračních roztoků byla popsána v kapitole 5.4.5. 

Od každého kalibračního roztoku byly provedeny 3 nástřiky, ze kterých byla vypočítána 

průměrná plocha píku každé koncentrace. K posouzení závislosti koncentrace 

na průměrné ploše píku byla použita  metoda lineární regrese.  

Kalibrační závislost, graf lineární regrese a její parametry jsou rozděleny podle 

stanovovaných kumarinů v kalibračním roztoku: 

 kumarin – Tab. 9 a 10 + Graf 1, 

 umbelliferon – Tab. 11 a 12 + Graf 2, 

 7-methoxykumarin – Tab. 13 a 14 + Graf 3. 

Výše zmíněné výsledné tabulky a grafy náleží první kalibrační řadě, která byla 

provedena v methanolu. Jako limit kvantifikace vyvinuté metody byl zvolen nejnižší bod 

kalibrační křivky, kde plocha všech píků vždy splňovala požadavek na minimum 

desetinásobku šumu nulové linie detektoru. 
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Tab. 9 Kalibrační závislost kumarinu v methanolu 

Koncentrace 

[mg/l] 

Průměrná plocha 

píku 

0,2 4809 

0,5 12415 

1 27316 

2 33989 

5 131936 

10 269466 

15 383189 

25 627377 

50 1299907 

Graf 1 Lineární regrese kumarinu v methanolu 

 

Tab. 10 Parametry lineární regrese 

Statistické parametry pro regresi: y = k x + q 

Počet bodů n = 9 Odhad chyby 

Směrnice k = 25921 ± 233 

Abs. člen q = -3026 ± 4578 

Korelační koef. r = 0,9997 ±  

Reziduální odch. s = 10839 ±  
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Tab. 11 Kalibrační závislost umbelliferonu v methanolu 

Koncentrace 

[mg/l] 

Průměrná plocha 

píku 

0,2 7245 

0,5 17876 

1 39527 

2 49878 

5 191047 

10 389484 

15 553649 

25 905382 

50 1882604 

Graf 2 Lineární regrese umbelliferonu v methanolu 

 

Tab. 12 Parametry lineární regrese 

Statistické parametry pro regresi: y = k x + q 

Počet bodů n = 9 Odhad chyby 

Směrnice k = 37517 ± 349 

Abs. člen q = -4597 ± 6870 

Korelační koef. r = 0,9997 ±  

Reziduální odch. s = 16264 ±  
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Tab. 13 Kalibrační závislost 7-methoxykumarinu v methanolu 

Koncentrace 

[mg/l] 

Průměrná plocha 

píku 

0,2 65723 

0,5 16342 

1 35685 

2 44928 

5 172146 

10 351343 

15 499114 

25 816797 

50 1698524 

Graf 3 Lineární regrese 7-methoxykumarinu v methanolu 

 

Tab. 14 Parametry lineární regrese 

Statistické parametry pro regresi: y = k x + q 

Počet bodů n = 9 Odhad chyby 

Směrnice k = 33847 ± 316 

Abs. člen q = -4192 ± 6210 

Korelační koef. r = 0,9997 ±  

Reziduální odch. s = 14703 ±  
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Následují výsledné tabulky a grafy druhé kalibrační řady v matrici (Tokajské 

víno - Tokaj Furmint, 2016, Borvidek) a opět jsou rozděleny podle analyzovaných 

kumarinů v kalibračním roztoku: 

 kumarin – Tab. 15 a 16 + Graf 4, 

 umbelliferon – Tab. 17 a 18 + Graf 5, 

 7-methoxykumarin – Tab. 19 a 20 + Graf 6. 
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Tab. 15 Kalibrační závislost kumarinu v matrici 

Koncentrace 

[mg/l] 

Průměrná plocha 

píku 

0,2 8508 

0,5 11829 

1 30135 

2 50992 

5 111402 

10 246547 

15 376264 

25 617005 

50 1308577 

Graf 4 Lineární regrese kumarinu v matrici 

 

Tab. 16 Parametry lineární regrese 

Statistické parametry pro regresi: y = k x + q 

Počet bodů n = 9 Odhad chyby 

Směrnice k = 25980 ± 308 

Abs. člen q = -6976 ± 6056 

Korelační koef. R = 0,9995 ±  

Reziduální odch. S = 14337 ±  

-200000
0

200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000

0 10 20 30 40 50 60P
rů

m
ě
rn

á
 p

lo
c
h

a
 p

ík
u

c [mg/l]



62 
 

Tab. 17 Kalibrační závislost umbelliferonu v matrici 

Koncentrace 

[mg/l] 

Průměrná plocha 

píku 

0,2 17283 

0,5 16706 

1 39536 

2 67762 

5 154049 

10 340429 

15 520370 

25 861754 

50 1865578 

Graf 5 Lineární regrese umbelliferonu v matrici 

 

Tab. 18 Parametry lineární regrese 

Statistické parametry pro regresi: y = k x + q 

Počet bodů n = 9 Odhad chyby 

Směrnice k = 36950 ± 590 

Abs. člen q = -14774 ± 11607 

Korelační koef. r = 0,9991 ±  

Reziduální odch. s = 27479 ±  
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Tab. 19 Kalibrační závislost 7-methoxykumarinu v matrici 

Koncentrace 

[mg/l] 

Průměrná plocha 

píku 

0,2 3268 

0,5 13072 

1 35613 

2 62355 

5 144636 

10 318647 

15 485086 

25 801592 

50 1723042 

Graf 6 Lineární regrese 7-methoxykumarinu v matrici 

 

Tab. 20 Parametry lineární regrese 

Statistické parametry pro regresi: y = k x + q 

Počet bodů n = 9 Odhad chyby 

Směrnice k = 34243 ± 461 

Abs. člen q = -14984 ± 9061 

Korelační koef. r = 0,9994 ±  

Reziduální odch. s = 21452 ±  
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Pro zhodnocení výsledných hodnot lineární regrese byl sledován korelační 

koeficient (R), který popisuje těsnost vzájemné závislosti dvou proměnných. Při lineární 

závislosti se hodnota korelačního koeficientu pohybuje kolem jedné a minimální platná 

hodnota R > 0,9990. Výsledné korelační koeficienty dosahovaly hodnot 0,9991–0,9997. 

6.2.3 OPAKOVATELNOST 

Pro stanovení opakovatelnosti byly použity kalibrační roztoky se 3 koncentracemi 

(25; 5 a 0,5 mg/l), jejichž příprava byla popsána v kapitole 5.4.6. Od každé koncentrace 

bylo provedeno 6 nástřiků na kolonu HPLC systému. Z šesti měření byla vypočítána 

průměrná hodnota plochy píku pro každou koncentraci. Z této průměrné hodnoty byla 

dále vypočítána směrodatná odchylka (SD) a relativní směrodatná odchylka (RSD) 

v procentech. Následují Tab. 21, 22 a 23 s hodnotami pro jednotlivé koncentrace. 

Tab. 21 Stanovení opakovatelnosti s koncentrací 25 mg/l 

25 mg/l Ø plochy píku SD RSD [%] 

kumarin 644390 802 0,12 

umbelliferon 950184 1589 0,17 

7-methoxykumarin 831697 1538 0,18 

Hodnoty relativní směrodatné odchylky se pohybovaly v rozmezí 0,12–0,18 %. Pro 

správnou opakovatelnost chromatografického systému je žádoucí, aby hodnoty RSD byly 

nejlépe < 1 %. 

Tab. 22 Stanovení opakovatelnosti s koncentrací 5 mg/l 

5 mg/l Ø plochy píku SD RSD [%] 

kumarin 136549 167 0,12 

umbelliferon 201770 121 0,06 

7-methoxykumarin 176514 58 0,03 

Hodnoty relativní směrodatné odchylky se pohybovaly v rozmezí 0,03–0,12 % tedy 

< 1 % a jsou zcela vyhovující. 
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Tab. 23 Stanovení opakovatelnosti s koncentrací 0,5 mg/l 

0,5 mg/l Ø plochy píku SD RSD [%] 

kumarin 13090 154 1,18 

umbelliferon 19080 221 1,16 

7-methoxykumarin 16867 185 1,09 

U stanovení opakovatelnosti koncentrace 0,5 mg/l relativní směrodatná odchylka 

dosahovala vyšších hodnot 1,09–1,18 % než u dvou předchozích koncentrací. 

K překročení 1 % mohlo dojít pipetováním nepřesného množství směsného roztoku 

standardů či čistého methanolu. Dostupná literatura popisuje přijatelnou hodnotu RSD 

opakovatelnosti ≤ 2 % [37; 38], avšak český lékopis uvádí hodnotu  ≤ 1 %. 
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6.2.4 VÝTĚŽNOST 

Pro stanovení výtěžnosti byly připraveny roztoky se standardy a roztoky se 

standardy a vzorkem. Přesnou přípravu těchto roztoků popisuje kapitola 5.4.7. Výtěžnost 

byla stanovena se 3 koncentracemi: 25; 5 a 0,5 mg/l a za použití metody standardního 

přídavku. 

Každá koncentrace obsahovala řadu 9 vialek – 2 vialky se standardním roztokem 

a 7 vialek s roztokem standardu a vzorku. Nejdříve byla měřena vždy jedna vialka 

se standardním roztokem, poté následovalo 7 vialek s roztokem standardu se vzorkem 

a naposled byla měřena druhá vialka se standardním roztokem. Takováto posloupnost 

byla aplikována na stanovení výtěžnosti při všech třech koncentracích. Od každé vialky 

byly provedeny 3 nástřiky na kolonu, ze kterých byla vypočítána průměrná hodnota 

plochy píku, která byla následně přepočítána na stejnou navážku 10 mg. 

Následně byly dvěma standardním roztokům stejné koncentrace porovnány 

průměrné hodnoty za vzniku celkového průměru, který bylo nutné znát pro výpočet 

výtěžnosti. Použitý vzorek Tokajského vína byl před tímto stanovením analyzován 

s výsledkem nulového množství kumarinů, a proto byl zde použit. Výtěžnost byla 

spočítána na základě této rovnice: 

 

ve které Avz + st označuje průměrnou plochu píku roztoků se standardem i vzorkem 

vypočítanou z 3 nástřiků (7 vialek), Avz značí průměrnou plochu vzorku a Ast je celkový 

průměr ploch píků dvou standardů dané koncentrace (2 vialky). 

Výsledné Tab. 24, 25 a 26 jsou rozděleny podle koncentrace a dále podle výtěžnosti 

jednotlivých analyzovaných kumarinů dle jejich průměrných ploch z každého nástřiku. 
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Tab. 24 Stanovení výtěžnosti u koncentrace 25 mg/l 

Nástřik 
Výtěžnost [%] 

kumarin umbelliferon 7-methoxykumarin 

1. 95,30 95,46 94,79 

2. 94,70 95,23 94,43 

3. 95,04 95,84 94,59 

4. 94,19 95,78 93,55 

5. 94,54 96,14 94,29 

6. 98,09 98,59 97,82 

7. 97,02 98,30 96,57 

Ø výtěžnost [%] 95,55 96,48 95,15 

SD 1,34 1,28 1,38 

RSD [%] 1,40 1,32 1,45 

U koncentrace 25 mg/l byla stanovena průměrná výtěžnost v rozmezí 

95,15–96,48 % a RSD se pohybovala od 1,32 do 1,45 %. 

Tab. 25 Stanovení výtěžnosti koncentrace 5 mg/l 

Nástřik 
Výtěžnost [%] 

kumarin umbelliferon 7-methoxykumarin 

1. 98,12 94,45 96,52 

2. 97,73 94,40 96,45 

3. 98,94 94,79 97,19 

4. 100,55 96,85 99,23 

5. 99,85 96,10 98,67 

6. 99,71 96,65 98,55 

7. 99,80 96,74 98,81 

Ø výtěžnost [%] 99,24 95,71 97,92 

SD 0,94 1,04 1,08 

RSD [%] 0,95 1,08 1,10 
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U koncentrace 5 mg/l byla stanovena průměrná výtěžnost v rozmezí 95,71–99,24 % 

a RSD se pohybovala od 0,95 do 1,10 %. 

Tab. 26 Stanovení výtěžnosti koncentrace 0,5 mg/l 

Nástřik 
Výtěžnost [%] 

kumarin umbelliferon 7-methoxykumarin 

1. 103,79 111,85 106,31 

2. 110,00 107,91 103,41 

3. 102,98 104,05 97,28 

4. 102,15 101,30 94,81 

5. 106,11 110,17 104,16 

6. 103,42 101,76 94,67 

7. 106,90 109,93 103,43 

Ø výtěžnost [%] 105,05 106,71 100,58 

SD 2,56 3,98 4,49 

RSD [%] 2,44 3,73 4,46 

U koncentrace 0,5 mg/l byla stanovena průměrná výtěžnost v rozmezí 

100,59–106,71 % a RSD se pohybovala od 2,44 do 4,46 %. 

6.2.5 PŘESNOST 

Pro stanovení přesnosti bylo použito 7 roztoků, jejichž příprava byla popsána 

v kapitole 5.4.8. Od každého roztoku byly provedeny 3 nástřiky do systému. Z ploch píků 

ze tří nástřiků byla vypočítána průměrná hodnota plochy píku každého roztoku a dále 

byla přepočítána na jednotnou navážku 10 mg. Z hodnot průměrných ploch píku byla 

vypočítána směrodatná odchylka a přesnost byla vyjádřena hodnotou relativní 

směrodatné odchylky v procentech pro jednotlivé kumariny v Tab. 27, 28 a 29. 
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Tab. 27 Stanovení přesnosti kumarinu 

Nástřik Ø plocha píku 

1 128976 

2 128459 

3 130050 

4 132163 

5 131248 

6 131069 

7 131185 

Ø 130450 

SD 1162 

RSD [%] 0,89 

Tab. 28 Stanovení přesnosti umbelliferonu 

Nástřik Ø plocha píku 

1 174685 

2 174590 

3 175309 

4 179111 

5 177729 

6 178740 

7 178909 

Ø 177010 

SD 1792 

RSD [%] 1,01 
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Tab. 29 Stanovení přesnosti 7-methoxykumarinu 

Nástřik Ø plocha píku 

1 150818 

2 150629 

3 152048 

4 154870 

5 154155 

6 154059 

7 154546 

Ø 153018 

SD 1675 

RSD [%] 1,09 

Výsledné RSD všech kumarinů dosahovaly hodnot < 1,10 % a takovéto hodnoty 

RSD ≤ 2 % jsou vyhovující. 

6.3 STANOVENÍ KUMARINŮ V TOKAJSKÝCH VÍNECH 

Pro stanovení kumarinů v Tokajských vínech bylo použito 60 vzorků Tokajských 

vín, pocházejících z východní části Slovenska. Podle data výroby se jednalo o vína 

archivní i nearchivní. Jejich seznam byl vypsán v kapitole 5.3. Vzorky Tokajských vín 

byly uchovávány v lednici a před samotnou analýzou neprocházely žádnou úpravou. 

Tokajská vína byla pipetována do vialek v množství 1 ml a analyzována. U každého 

vzorku, roztoku standardu a roztoku standardu v matrici byly provedeny 2 nástřiky na 

kolonu.  

Pro výpočet koncentrace kumarinů ve vzorcích byly vloženy 2 vialky s roztokem 

standardu o koncentraci 5 mg/l a roztokem standardu v matrici o koncentraci 5 mg/l 

na začátek analýzy a stejné 2 vialky také na závěr analýzy. Příprava obou roztoků byla 

popsána v kapitole 5.4.5. Hodnoty ploch píků ze dvou nástřiků z každé vialky roztoku 

standardu byly zprůměrovány. Totéž bylo provedeno i u hodnot roztoku standardu 



71 
 

v matrici. Dále byl proveden celkový průměr z průměrných hodnot ploch píků ze začátku 

a závěru analýzy roztoku standardu a stejně tak i roztoku standardu v matrici. 

Výsledné koncentrace stanovených kumarinů jsou vypsány v Tab. 30. Průměrné 

plochy píků jednotlivých kumarinů ze vzorků byly vztaženy k průměrným plochám píků 

jednotlivých kumarinů z roztoku standardu o koncentraci 5 mg/l (v Tab. 30 jako 

koncentrace A) a také k průměrným plochám píků kumarinů z roztoku standardu 

v matrici o koncentraci 5 mg/l (v Tab. 30 jako koncentrace B). 

Tab. 30 Stanovení koncentrace kumarinů ve vzorcích Tokajských vín 

Číslo vz. kumarin 
Ø plocha 

píku 

Konc. A 

[mg/l] 

Konc. B 

[mg/l] 

1 

kumarin - - - 

umbelliferon 13250 0,334 0,377 

7-methoxykumarin - - - 

2 

kumarin - - - 

umbelliferon 12701 0,320 0,361 

7-methoxykumarin - - - 

3 

kumarin - - - 

umbelliferon 11447 0,289 0,325 

7-methoxykumarin - - - 

4 

kumarin - - - 

umbelliferon 23871 0,602 0,679 

7-methoxykumarin - - - 

5 

kumarin - - - 

umbelliferon 20603 0,520 0,586 

7-methoxykumarin - - - 

6 

kumarin - - - 

umbelliferon 42313 1,067 1,203 

7-methoxykumarin - - - 

7 kumarin - - - 
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umbelliferon 18135 0,457 0,516 

7-methoxykumarin - - - 

8 

kumarin - - - 

umbelliferon 11819 0,298 0,336 

7-methoxykumarin - - - 

9 

kumarin - - - 

umbelliferon 22435 0,566 0,638 

7-methoxykumarin - - - 

10 

kumarin - - - 

umbelliferon 24966 0,630 0,710 

7-methoxykumarin - - - 

11 

kumarin - - - 

umbelliferon 16951 0,428 0,482 

7-methoxykumarin - - - 

12 

kumarin - - - 

umbelliferon 19342 0,488 0,550 

7-methoxykumarin - - - 

13 

kumarin 14238 0,513 0,555 

umbelliferon 31450 0,793 0,894 

7-methoxykumarin - - - 

14 

kumarin 11742 0,423 0,458 

umbelliferon 30093 0,759 0,856 

7-methoxykumarin - - - 

15 

kumarin - - - 

umbelliferon 15218 0,384 0,433 

7-methoxykumarin - - - 

16 

kumarin - - - 

umbelliferon 12937 0,326 0,368 

7-methoxykumarin - - - 

17 kumarin - - - 
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umbelliferon 11729 0,296 0,334 

7-methoxykumarin - - - 

18 

kumarin - - - 

umbelliferon 18116 0,457 0,515 

7-methoxykumarin - - - 

19 

kumarin - - - 

umbelliferon 26177 0,660 0,744 

7-methoxykumarin - - - 

20 

kumarin - - - 

umbelliferon 14315 0,361 0,407 

7-methoxykumarin - - - 

21 

kumarin 11961 0,431 0,466 

umbelliferon 4399 ≤ 0,200 ≤ 0,200 

7-methoxykumarin - - - 

22 

kumarin - - - 

umbelliferon 24388 0,615 0,693 

7-methoxykumarin - - - 

23 

kumarin - - - 

umbelliferon 16021 0,404 0,456 

7-methoxykumarin - - - 

24 

kumarin - - - 

umbelliferon 12541 0,316 0,357 

7-methoxykumarin - - - 

25 

kumarin - - - 

umbelliferon 36341 0,917 1,033 

7-methoxykumarin - - - 

26 

kumarin - - - 

umbelliferon 28984 0,731 0,824 

7-methoxykumarin - - - 

27 kumarin - - - 
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umbelliferon 11038 0,278 0,314 

7-methoxykumarin - - - 

28 

kumarin - - - 

umbelliferon 4258 ≤ 0,200 ≤ 0,200 

7-methoxykumarin - - - 

29 

kumarin 18903 0,681 0,737 

umbelliferon 10437 0,263 0,297 

7-methoxykumarin - - - 

30 

kumarin - - - 

umbelliferon 19187 0,484 0,546 

7-methoxykumarin - - - 

31 

kumarin - - - 

umbelliferon 14306 0,361 0,407 

7-methoxykumarin - - - 

32 

kumarin - - - 

umbelliferon 16362 0,413 0,465 

7-methoxykumarin - - - 

33 

kumarin - - - 

umbelliferon 12027 0,303 0,342 

7-methoxykumarin - - - 

34 

kumarin - - - 

umbelliferon 12085 0,305 0,344 

7-methoxykumarin - - - 

35 

kumarin - - - 

umbelliferon 15593 0,393 0,443 

7-methoxykumarin - - - 

36 

kumarin - - - 

umbelliferon 10345 0,261 0,294 

7-methoxykumarin - - - 

37 kumarin 21495 0,775 0,838 
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umbelliferon 7085 ≤ 0,200 0,201 

7-methoxykumarin - - - 

38 

kumarin - - - 

umbelliferon 11370 0,287 0,323 

7-methoxykumarin - - - 

39 

kumarin - - - 

umbelliferon 21744 0,549 0,618 

7-methoxykumarin - - - 

40 

kumarin - - - 

umbelliferon 11040 0,278 0,314 

7-methoxykumarin - - - 

41 

kumarin - - - 

umbelliferon 9051 0,228 0,257 

7-methoxykumarin - - - 

42 

kumarin - - - 

umbelliferon 9490 0,239 0,270 

7-methoxykumarin - - - 

43 

kumarin 19778 0,713 0,771 

umbelliferon 14969 0,378 0,426 

7-methoxykumarin - - - 

44 

kumarin 27725 0,999 1,080 

umbelliferon 15443 0,390 0,439 

7-methoxykumarin - - - 

45 

kumarin - - - 

umbelliferon 36673 0,925 1,043 

7-methoxykumarin - - - 

46 

kumarin - - - 

umbelliferon 30207 0,762 0,859 

7-methoxykumarin - - - 

47 kumarin - - - 
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umbelliferon 12302 0,310 0,350 

7-methoxykumarin - - - 

48 

kumarin 21945 0,791 0,855 

umbelliferon 10317 0,260 0,293 

7-methoxykumarin - - - 

49 

kumarin - - - 

umbelliferon 8733 0,220 0,248 

7-methoxykumarin - - - 

50 

kumarin - - - 

umbelliferon 20604 0,520 0,586 

7-methoxykumarin - - - 

51 

kumarin - - - 

umbelliferon 20503 0,517 0,583 

7-methoxykumarin - - - 

52 

kumarin - - - 

umbelliferon - - - 

7-methoxykumarin - - - 

53 

kumarin - - - 

umbelliferon 16704 0,421 0,475 

7-methoxykumarin - - - 

54 

kumarin - - - 

umbelliferon 18100 0,457 0,515 

7-methoxykumarin - - - 

55 

kumarin - - - 

umbelliferon - - - 

7-methoxykumarin - - - 

56 

kumarin 10805 0,390 0,421 

umbelliferon 4301 ≤ 0,200 ≤ 0,200 

7-methoxykumarin - - - 

57 kumarin - - - 
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umbelliferon 18025 0,455 0,513 

7-methoxykumarin - - - 

58 

kumarin 14775 0,533 0,576 

umbelliferon 7908 ≤ 0,200 0,225 

7-methoxykumarin - - - 

59 

kumarin - - - 

umbelliferon 10188 0,257 0,290 

7-methoxykumarin - - - 

60 

kumarin 8548 0,308 0,333 

umbelliferon - - - 

7-methoxykumarin - - - 

Nejvíce se vyskytující kumarin napříč všemi vzorky byl umbelliferon a poté 

kumarin. Třetí analyzovaný kumarin 7-methoxykumarin ve vzorcích Tokajských vín 

HPLC metodou nebyl zjištěn. 

6.3.1 CHROMATOGRAMY S VYSOKÝMI KONCENTRACEMI KUMARINŮ VE 

VZORCÍCH TOKAJSKÝCH VÍN 

Tato podkapitola obsahuje chromatogramy vzorků Tokajských vín s vysokými 

koncentracemi umbelliferonu a kumarinu (Obr. 40–47). 

 

Obr. 40 Chromatogram vzorku č. 6 (Archívné víno 6-Put, 2002, Ostrožovič) při 323 nm 

– umbelliferon 
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Obr. 41 Chromatogram vzorku č. 13 (Tokaj 4-Put, 2016, Ostrožovič) při 276 nm – 

kumarin 

 

Obr. 42 Chromatogram vzorku č. 13 (Tokaj 4-Put, 2016, Ostrožovič) při 323 nm – 

umbelliferon 

 

Obr. 43 Chromatogram vzorku č. 14 (Šupkáč-90 dní Furmint, 2017) při 276 nm – 

kumarin 
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Obr. 44 Chromatogram vzorku č. 14 (Šupkáč-90 dní Furmint, 2017) při 323 nm – 

umbelliferon 

 

Obr. 45 Chromatogram vzorku č. 29 (Muškát žltý, Cibébový výběr, 2012, Ostrožovič) 

při 276 nm – kumarin 

 

Obr. 46 Chromatogram vzorku č. 44 (Furmint, Cibébový výběr, 2012, Ostrožovič) při 

276 nm – kumarin 
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Obr. 47 Chromatogram vzorku č. 44 (Furmint, Cibébový výběr, 2012, Ostrožovič) při 

323 nm – umbelliferon 

6.4 STANOVENÍ KUMARINŮ VE VÍNECH A LIHOVINÁCH 

Pro srovnání obsahu kumarinů v Tokajských vínech byly vybrány další vzorky vín 

a lihovin. Jelikož metoda nebyla pro tyto matrice validována, jednalo se pouze 

o orientační stanovení. Náhodně byly vybrány vzorky vín a lihovin běžně dostupných 

v obchodních řetězcích. Tyto vzorky byly uchovávány v lednici a před samotnou 

analýzou neprocházely žádnou úpravou. Vzorky byly napipetovány do vialek o objemu 

1 ml a analyzovány. Od každého vzorku i roztoku standardu byly provedeny 2 nástřiky 

na kolonu. Příprava roztoku standardu o koncentraci 5 mg/l byla popsána v kapitole 5.4.5. 

Průměrné plochy píků jednotlivých kumarinů stanovených ve vzorcích byly vztaženy k 

průměrným plochám píků jednotlivých kumarinů z roztoku standardu o koncentraci 

5 mg/l, viz Tab. 31. 

Tab. 31 Orientační stanovení koncentrace kumarinů ve vzorcích vín a lihovin 

Číslo vz. kumarin 
Ø plocha 

píku 

Koncentrace 

[mg/l] 

1 

kumarin 4803 0,171 

umbelliferon 2821 0,072 

7-methoxykumarin - - 

2 kumarin 798 ≤ LOD 
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umbelliferon 2622 0,067 

7-methoxykumarin - - 

3 

kumarin 2606 0,093 

umbelliferon 492 ≤ LOD 

7-methoxykumarin - - 

4 

kumarin 7724 0,276 

umbelliferon 818 ≤ LOD 

7-methoxykumarin - - 

5 

kumarin 626 ≤ LOD 

umbelliferon 207 ≤ LOD 

7-methoxykumarin 1154 ≤ LOD 

6 

kumarin 876 ≤ LOD 

umbelliferon 649 ≤ LOD 

7-methoxykumarin - - 

7 

kumarin 712 ≤ LOD 

umbelliferon 803 ≤ LOD 

7-methoxykumarin - - 

8 

kumarin 26705 0,953 

umbelliferon 1277 ≤ LOD 

7-methoxykumarin 4165 0,121 

9 

kumarin 349 ≤ LOD 

umbelliferon 480 ≤ LOD 

7-methoxykumarin - - 

10 

kumarin - - 

umbelliferon - - 

7-methoxykumarin - - 

11 

kumarin - - 

umbelliferon - - 

7-methoxykumarin - - 

12 kumarin - - 



82 
 

umbelliferon 38995 0,994 

7-methoxykumarin - - 

Ve vzorcích vín a lihovin byl nejvíce zastoupen kumarin a poté umbelliferon. Ve 

vzorku č. 8 byl zjištěn i 7-methoxykumarin, který ve vzorcích Tokajských vín nebyl 

nalezen, viz kapitola 6.3. Všechny hodnoty koncentrace nižší než hodnota limitu detekce 

nebylo možné kvantifikovat. 

6.4.1 CHROMATOGRAMY S VYSOKÝMI KONCENTRACEMI KUMARINŮ VE 

VZORCÍCH VÍNA A LIHOVIN 

Tato podkapitola obsahuje chromatogramy vzorků vín a lihovin s vysokými 

koncentracemi umbelliferonu, kumarinu a 7-methoxykumarinu (Obr. 48–51). 

 

Obr. 48 Chromatogram vzorku č. 1 (Ryzlink rýnský (Šufeisl) při 276 nm – kumarin 

 

Obr. 49 Chromatogram vzorku č. 8 (Becherovka) při 276 nm – kumarin 
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Obr. 50 Chromatogram vzorku č. 8 (Becherovka) při 323 nm – umbelliferon, 

7-methoxykumarin 

 

Obr. 51 Chromatogram vzorku č. 12 (Tatratea 52%) při 323 nm – umbelliferon 
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7. ZÁVĚR 

V této diplomové práci byla vyvinuta metoda HPLC pro stanovení kumarinů 

v Tokajských vínech. Formou experimentu byly pro tuto metodu vybrány následující 

optimální podmínky. Nejvhodnější vlnovou délku pro detekci stanovených kumarinů 

bylo 276 nm pro kumarin a 323 nm pro umbelliferon a 7-methoxykumarin. Mezi třemi 

druhy kolon byla vybrána kolona Ascentis® Express F5 (15 cm  4,6 mm, 5 µm). Jako 

optimální mobilní fáze byl použit methanol spolu s 0,1% kyselinou fosforečnou. Validace 

a stanovení kumarinů probíhalo za použití gradientové eluce a zvolen byl gradient A, 

jehož podrobné podmínky byly popsány v kapitole 6.1.3. Průtok mobilní fáze ve vývoji 

i validaci metody a stanovení kumarinů byl 1 ml/min při teplotě 30 ºC. Dávkovaný objem 

vzorku do HPLC systému byl 5 µl. 

Po vývoji této metody byla dále metoda validována. Nejdříve byla ověřena 

vhodnost chromatografického systému následujícími parametry. Retenční čas kumarinu 

byl 10,568 min, umbelliferonu 9,699 min a 7-methoxykumarinu 11,801 min. Druhým 

parametrem bylo rozlišení chromatografických píků, které dosahovalo hodnot > 1,5. 

Hodnoty kapacitního faktoru se pohybovaly v rozmezí 2–10 stejně, jako hodnoty faktoru 

chvostování píku v doporučeném rozmezí 0,8–1,5. 

Stanovením linearity byl zjištěn korelační koeficient, který dosahoval hodnot od 

0,9991 do 0,9997 a těmito hodnotami překročil minimální platnou hranici 0,9990. 

Opakovatelnost byla měřena ve třech koncentracích kumarinů 25; 5 a 0,5 mg/l a pouze 

u koncentrace 0,5 mg/l byla relativní směrodatná odchylka vyšší než 1 %. Hodnoty RSD 

opakovatelnosti jsou přijatelné ≤ 2 %. 

Výtěžnost byla také stanovena ve třech koncentracích kumarinů. Při koncentraci 

25 mg/l byla průměrná výtěžnost mezi 95,15 – 96,48 % a relativní směrodatná odchylka 

se pohybovala od 1,32 do 1,45 %. Při koncentraci 5 mg/l byla průměrná výtěžnost 

95,71–99,24 % a RSD mezi 0,95–1,10 %. Při nejnižší koncentraci 0,5 mg/l byla průměrná 

výtěžnost 100,59–106,71 % a RSD 2,44 až 4,46 %. Výtěžnost by se měla pohybovat 

podle dostupné literatury okolo 96–104 % [43]. Přesnost byla vyjádřena také jako RSD, 

jejichž hodnoty u jednotlivých kumarinů dosahovaly hodnot < 1,10 % a optimální jsou 

naměřené hodnoty ≤ 2 %. 
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U stanovení kumarinů v 60 vzorcích Tokajského vína dominoval umbelliferon, 

který byl stanoven u celkem 58 vzorků, z toho u 5 vzorků byly jeho koncentrace 

< 0,200 mg/l a tedy nižší než hodnota limitu kvantifikace. Jeho nejvyšší koncentrace byly 

stanoveny u vzorku č. 6  1,067 mg/l, vzorku č. 45  0,925 mg/l a vzorku č. 25  0,917 mg/l. 

Koncentrace umbelliferonu ≥ 0,500 mg/l byly stanoveny převážně v archivních 

Tokajských vínech. Druhým, avšak méně zastoupeným kumarinem, byl kumarin, který 

byl stanoven u celkem 11 vzorků nearchivních vín. Jeho nejvyšší koncentrace byly 

stanoveny u vzorku č. 44  0,999 mg/l, vzorku č. 48  0,791 mg/l a vzorku č. 37  0,775 mg/l. 

7-methoxykumarin v 60 vzorcích Tokajského vína nebyl zjištěn. 

U orientačního stanovení kumarinů ve 12 vzorcích vín a lihovin byl nejvíce 

zastoupen kumarin v celkem 4 vzorcích. Nejvyšší koncentrace byla stanovena u vzorku 

č.  8  0,953 mg/l, vzorku č. 4  0,276 mg/l a vzorku č. 1  0,171 mg/l. Neméně zastoupeným 

byl také umbelliferon v celkem 3 vzorcích s nejvyšší koncentrací ve vzorku 

č. 12  0,994 mg/l. U dalších dvou vzorků č. 1 a č. 2 byla koncentrace umbelliferonu 

< 0,100 mg/l. 7-methoxykumarin byl stanoven pouze ve vzorku č. 8 s koncentrací 

0,121 mg/l. 
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