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Název diplomové práce:  

Hodnocení vybraných obsahových látek v ovoci metodou HPLC-DAD-CAD 

 Tato diplomová práce byla zaměřena na stanovení obsahu sedmi fenolických látek, 

konkrétně kyseliny gallové, kyseliny chlorogenové, epikatechinu, rutinu, floridzinu, kvercetinu 

a floretinu v jablkách 20 odrůd, které byly dodány Výzkumným a šlechtitelským ústavem 

ovocnářským Holovousy s.r.o. 

 K tomuto účelu byla použita HPLC separace v reverzním módu využívající kolonu Luna 

Omega Polar C18 (150 mm x 4,6 mm; 5 µm). Jako mobilní fáze byla použita směs ultra čisté 

vody okyselené kyselinou octovou na pH 2,8 a acetonitrilu. Byl zvolen lineární gradient 

s postupným zvyšováním podílu organické složky z počátečních 10 % na 50 % během 10 min 

separace. Následovala ekvilibrace kolony – do 12,50 min při 10 % organické složky. Celková 

délka separace byla 12,5 min při průtokové rychlosti 1 ml/min. Teplota kolonového prostoru 

byla nastavena na 30 °C. Detekce byla provedena pomocí DAD (254, 280, 320 nm) a CAD 

detektoru (teplota nebulizéru 25 °C). 

 Součástí této práce je test způsobilosti chromatografického systému, který zahrnuje 

parametry: rozlišení (Rs), faktor symetrie (As), opakovatelnost retenčního času a plochy píku a 

píkovou kapacitu. Dále byly vyhodnoceny tyto validační parametry: linearita, limit detekce a 

limit kvantifikace, selektivita, přesnost a správnost.  

 Validovaná HPLC-DAD-CAD metoda byla využita pro porovnání fenolického profilu 

testovaných jablečných odrůd. Zpracování rostlinného materiálu zahrnuje výběr 3 plodů 

z každé odrůdy, zbavení jádřinců a následnou homogenizaci dužniny i se slupkou, extrakci 

methanolem okyseleným kyselinou octovou, ultrazvukem asistovanou extrakci, centrifugaci a 

filtraci. 

 V reálných vzorcích byly zachyceny 4 ze 7 hledaných fenolických látek. Jednalo se o 

kyselinu chlorogenovou, epikatechin, rutin a floridzin. Nejvíce těchto látek obsahovaly odrůdy 

HL 2010, HL 207, Meteor, HL 1199 a HL 2350. V odrůdách HL 1343, HL 72 a Topaz nebyly 

zachyceny žádné sledované analyty.  
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Title of diploma thesis: 

Evaluation of selected substances in fruit by HPLC-DAD-CAD method 

 This diploma thesis was focused on determination of seven phenolic compounds, 

namely gallic acid, chlorogenic acid, epicatechin, rutin, phloridzin, quercetin, phloretin in 

twenty apple cultivars, that have been delivered by the Research and Breeding Institute of 

Pomology Holovousy s.r.o. 

 For this purpose HPLC separation in reverse mode was used, using the column Omega 

Polar C 18 (150 mm x 4.6 mm; 5 µm). As the mobile phase the mixture of an ultrapure water 

acidified with the acetic acid to pH 2.8 and acetonitrile was used. A linear gradient was chosen 

with a gradual increase of the organic component from the initial 10 % to 50 % during 10 min 

of separation.This was followed with column equilibration – up to 12.50 min to 10% organic 

component. The overall separation time was 12.50 min at a flow rate of 1 ml/min. Column 

temperature was set to 30 °C. Detection was performed using DAD (254, 280, 320 nm) and 

CAD detector (nebulizer temperature 25 °C). 

 Part of this thesis is system suitability test that includes: resolution (Rs), symmetry 

factor (As), repeatability of the retention times and peak areas and peak capacity. In addition, 

the following validation parameters were evaluated: linearity, detection limit and quantitation 

limit, selectivity, precision and accuracy. 

 Validated HPLC-DAD-CAD method was applied for comparison of the phenolic profiles 

of the tested apple cultivars. Processed plant material includes selection of 3 fruits of each 

cultivars, removing the cores, followed by homogenization of the pulp with the peel, 

extraction with methanol acidified with acetic acid, ultrasound-assistend extraction, followed 

by centrifugation and filtration. 

 In real samples, 4 of the 7 phenolic substances were found. These were chlorogenic 

acid, epicatechin, rutin and phloridzin. Most of these substances were found in cultivars 

HL 2010, HL 207, Meteor, HL 1199 and HL 2350. No analytes were detected in cultivars 

HL 1343, HL 72 and Topaz. 
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1 Seznam použitých zkratek 
As  faktor symetrie 

CAD  detektor nabitého aerosolu 

DAD  detektor s diodovým polem (Diode array detector)  

DLLME  disperzní mikroextrakce z kapaliny do kapaliny (Dispersive Liquid-Liquid  

  Microextraction)  

FDA  Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (U. S. Food and Drug Administration) 

FLD   fluorescenční detektor 

HF-LPME extrakce pomocí dutého vlákna s imobilizovanou kapalinou (Hollow-Fibre  

  Liquid Phase Microextraction)  

HPLC  vysokoúčinná kapalinová chromatografie (High Performance Liquid   

  Chromatography)  

LC  kapalinová chromatografie (Liquid Chromatography)  

LLE  extrakce z kapaliny do kapaliny (Liquid-Liquid Extraction) 

LOD  limit detekce 

LOQ   limit kvantifikace 

MEPS  mikroextrakce pomocí plněného tuhého sorbentu (Microextraction by   

  Packed Sorbent)  

MF  mobilní fáze 

MIPs  molekulárně vtištěné polymery (Moleculary Imprinted Polymers)  

MS   hmotnostní spektrometrie (Mass Spectrometry)   

RAM  materiály s omezeným přístupem (Restricted Acces Materials)  

Rs  rozlišení  

RSD  relativní směrodatná odchylka  

SBSE  sorpční extrakce míchadlem (Stir Bar Sorptive Extraction)   

SDME  extrakce do jedné kapky rozpouštědla (Single Drop Microextraction)  

SF  stacionární fáze  

SPE  extrakce na tuhou fázi (Solid Phase Extraction)  



8 
 

SPME  mikroextrakce na tuhou fázi (Solid Phase Microextraction)  

SST  test způsobilosti chromatografického systému 

UHPLC  ultravysoko-účinná kapalinová chromatografie (Ultra-High Performance  

  Liquid Chromatography)  

μ-SPE-PT mikroextrakce pomocí plněných špiček pipet 
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2 Úvod 
 Fenolické sloučeniny jsou minoritními složkami rostlin a plodů, ale i přesto mají 

významné, lidskému organismu prospěšné vlastnosti. Tyto látky působí antioxidačním a 

protizánětlivým účinkem, příznivě ovlivňují kardiovaskulární i nervový systém a mají určitou 

roli v prevenci onkologických onemocnění. 

 Na základě těchto skutečností vzrostl zájem o analýzu potravin, které mohou být 

potenciálními zdroji těchto látek. Jedná se o ovoce, zeleninu a průmyslové produkty z nich 

vyrobené. Mezi nejčastěji konzumované druhy ovoce se řadí jablka, která tedy představují 

významný zdroj těchto látek. 

 K analýze rostlinných vzorků se zaměřením na fenolické látky je nejčastěji využívána 

kapalinová chromatografie, která umožňuje dělení složitých směsí, kterými rostlinné vzorky a 

extrakty z nich vyrobené bezpochyby jsou. Využívány jsou i různé způsoby detekce.  

 Tato diplomová práce se zabývá validací HPLC-DAD-CAD metody a následným využitím 

této metody pro stanovení vybraných fenolických látek ve 20 odrůdách jablek.  
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3 Cíl a popis zadání práce 

 Cílem a zadáním této diplomové práce a především její experimentální části je validace 

metody HPLC-DAD-CAD pro stanovení vybraných fenolických látek v jablcích. Vybrané validační 

parametry budou hodnoceny dle limitů doporučených organizací Food and drug 

administration. Validovaná HPLC-DAD-CAD metoda bude využita pro stanovení kyseliny 

gallové, kyseliny chlorogenové, epikatechinu, rutinu, floridzinu, kvercetinu a floretinu 

v jablkách 20 odrůd. Součástí práce bude porovnání fenolického profilu jednotlivých odrůd. 
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4 Teoretická část 

4.1 Fenolické látky 
 Fenolické látky, rovněž také polyfenoly, jsou sloučeniny přírodního původu nacházející 

se ve všech rostlinných tkáních. Jedná se o strukturně velmi rozmanitou skupinu sekundárních 

metabolitů, jejichž syntéza probíhá šikimátovou a fenylpropanoidovou cestou. Základní 

strukturní jednotkou fenolických látek je aromatický kruh obsahující jednu případně více 

hydroxylových skupin. Spojením základních jednotek mohou vznikat až vysokomolekulární 

komplexní polymery. Majoritní podíl těchto látek se vyskytuje ve formě glykosidů. Dle 

struktury jsou polyfenoly rozdělovány do několika základních skupin [1, 2, 3, 4]. 

 

4.1.1 Fenolické kyseliny 

 Do této skupiny jsou zařazovány deriváty kyseliny benzoové a skořicové. Mezi deriváty 

kyseliny benzoové se řadí např. kyselina gallová, p-hydroxybenzoová a vanilová. Obecně se 

tyto sloučeniny vyskytují v rostlinách určených ke konzumaci v nižších koncentracích než 

sloučeniny odvozené od kyseliny skořicové. Významnými deriváty kyseliny skořicové jsou 

kyseliny kumarová, kávová, ferulová a sinapová [2, 4]. 

 

4.1.2 Flavonoidy 

 Ke skupině flavonoidů se řadí přes 8 000 sloučenin. Tyto sloučeniny obsahují 15 C, 

které tvoří dva aromatické kruhy, označované jako kruhy A a B, spojené tříuhlíkatým řetězcem 

vytvářejícím heterocyklický kruh C.          

   Obr. 1  Základní struktura flavonoidů [5] 

 Dle substituce na kruhu C lze flavonoidy rozdělit do několika podtříd. Rozlišujeme 

flavonoly, flavony, isoflavony, flavanony, anthokyanidiny a flavanoly (katechiny a 

proanthokyanidiny). Jednotlivé sloučeniny uvnitř těchto podtříd se liší substitucemi na kruzích 

A a B. Nejčastějšími formami substituce jsou oxidace, alkylace, glykosylace a sulfatace [2, 4].    
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 Flavonoly   Flavony    Isoflavony  

  

 

  

 

 

 Flavanony   Anthokyanidiny   Flavanoly  

   Obr. 2  Struktury hlavních tříd flavonoidů [5] 

Flavonoly 

 Flavonoly se přirozeně vyskytují především ve formě glykosidů [4]. Jedná se o přírodní 

pigmenty světložluté barvy. [5] Cukerná složka je tvořena především glukózou, rhamnózou, 

galaktózou a arabinózou. Hlavní představitelé této skupiny jsou kvercetin a kaempferol. 

Kvercetin je hojně zastoupen v citrusových plodech, rajčatech, jablkách, malinách a brusinkách 

[6]. Kaempferol je obsažen rovněž v citrusech, dále v listovém špenátu a zeleném a černém čaji 

[4, 5]. 

 

Flavony 

 Mezi flavony jsou zařazovány látky apigenin a luteolin nacházející se především 

v celeru, petrželi a špenátu. Stejně jako flavonoly jsou i flavony pigmentová barviva způsobující 

žlutavé zabarvení [4, 5]. 

 

Isoflavony  

 Charakteristické pro tuto skupinu látek je strukturní podobnost s estrogeny a to díky 

přítomnosti hydroxylových skupin v poloze 7 a 4‘. Díky tomuto uspořádání získávají tyto 

sloučeniny schopnost vázat se na estrogenní receptory. Tato skutečnost je využívána při 
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prevenci a léčbě aterosklerózy a některých typů nádorových onemocnění. Mezi isoflavony patří 

genistein, daidzein a glycitein [4]. Primárními zdroji těchto sloučenin jsou sojové boby a sojové 

produkty (tofu) [6]. 

 

Flavanony  

 Flavanony jako je např. naringenin nebo hesperidin jsou přítomné především 

v citrusových plodech (grapefruit, pomelo, pomeranč). Tyto látky se vyskytují hlavně ve formě 

glykosidů, kdy dochází ke glykosylaci disacharidem v poloze C7 [4, 5]. 

 

Anthokyanidiny 

 Anthokyanidiny jsou aglykony, jejichž glykosylací především s glukózou, vznikají 

anthokyany. Anthokyany se řadí mezi barevné pigmenty rozpustné ve vodě. V závislosti na pH 

mohou tato barviva být světle červená, modrá až fialová. Zástupcem této skupiny je kyanidin, 

který je významně obsažen v černém bezu, rybízu, malinách a ostružinách [4, 5].  

 

Flavanoly 

 Flavanoly (katechiny)jsou sloučeniny, jejichž základní jednotkou je flavan-3-ol. Tyto 

látky obsahují 2 centra chirality – C-2 a C-3, což umožňuje vznik 4 isomerů ((+)-katechin, 

(−)-epikatechin, (−)-katechin, (+)-epikatechin). Obdobným způsobem existují isomery 

gallokatechinů a epigallokatechinů. Flavan-3-oly se vyskytují jak ve formě monomerů 

(katechinů), tak ve formě oligomerů i polymerů (proanthokyanidinů) [7]. Významnými zdroji 

těchto látek jsou zelené a černé čaje, kakaové boby, jablka a červené víno [5, 7].  

 

4.1.3 Stilbeny 

 Stilbeny syntetizuje rostlina v reakci na stresové situace případně na infekci patogeny. 

Zástupcem této skupiny je resveratrol, který je obsažen v rostlinách v malém množství, 

především v glykosylované formě [4]. 

 

4.1.4 Lignany 

 Lignany vznikají z 2 fenylpropanových jednotek oxidační dimerizací. V přírodě se tyto 

látky vyskytují hlavně volné a nikoliv ve formě glykosidů. Zástupci jsou sekoizolariciresinol, 

matairesinol [4]. 
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4.1.5 Taniny 

 Taniny jsou vysokomolekulární sloučeniny, které lze dělit na taniny hydrolyzovatelné a 

kondenzované. Hydrolyzovatelné taniny jsou založené na kyselině gallové, kondenzované 

taniny (proanthokyanidiny) jsou deriváty (–)-epikatechinu a (+)-katechinu.  

 Mezi taniny se řadí také florotaniny tvořené především floroglucinolem, který byl 

izolován z hnědých řas [3, 4]. 

 

4.2 Význam fenolických sloučenin 
 Fenolické sloučeniny jsou důležité pro růst a ochranu rostlin proti UV-záření, 

patogenním mikroorganismům a predátorům. Dále ovlivňují senzorické vlastnosti plodů [8]. 

Obsah fenolických látek v plodech a následně v průmyslově zpracovaných produktech 

rostlinného původu je ovlivněn typem odrůdy, podmínkami pěstování, skladování a 

průmyslového zpracování.  

 Fenolické látky se řadí mezi látky s antioxidační aktivitou. Tato aktivita je závislá na 

strukturním uspořádání jednotlivých látek, zejména na počtu a pozici hydroxylových skupin a 

typu substitucí na aromatických kruzích.  

 Na lidský organismus mají fenolické látky příznivé účinky, které závisí na přijatém 

množství a biologické dostupnosti. Příznivě ovlivňují kardiovaskulární systém, mají roli 

v prevenci rakovinového bujení a neurodegenerativních onemocnění, dále mají 

antimikrobiální, protizánětlivé a antialergické účinky [1, 2, 4, 9, 10].  

 

4.3 Stanovované fenolické látky 
 Pro stanovení fenolických látek v čerstvých jablkách byly vybrány tyto sloučeniny: 

kyselina gallová, kyselina chlorogenová, (-)-epikatechin, rutin, floridzin, kvercetin a floretin. 

Jedná se o aglykony (kyselina gallová, (-)-epikatechin, kvercetin, floretin), estery kyselin 

(kyselina chlorogenová), a o glykosidy (floridzin a rutin). 

 

Kyselina gallová  

   Obr. 3 Struktura kyseliny gallové [11]  
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 Kyselina gallová se řadí mezi fenolové kyseliny. Jedná se o derivát kyseliny benzoové 

obsahující hydroxylové skupiny v pozicích 3, 4 a 5. Kyselina gallová tvoří základní jednotku 

hydrolyzovaných taninů, zároveň má antiangiogenní, antioxidační a antikancerogenní účinky 

[6, 11, 12]. 

 

Chlorogenová kyselina   

   Obr. 4 Struktura kyseliny chlorogenové [11]  

 Kyselina chlorogenová je ester kyseliny chinové a kávové. Vysoký obsah této 

sloučeniny mají kávová zrna. V jablcích je tato sloučenina hlavní obsahovou látkou 

s antioxidačními vlastnostmi. Tato kyselina má široké spektrum pozitivních účinků na lidský 

organismus – od antioxidační aktivity po ovlivnění metabolismu lipidů a glukózy [6, 11, 13]. 

 

 (-)-Epikatechin 

   Obr. 5 Struktura (-)-epikatechinu [11] 

 (-)-Epikatechin je antioxidant zařazen mezi flavonoly. Vyskytuje se v mnoha druzích 

rostlin, v ovoci i v zelenině. Příkladem zdroje favonolů je zelený čaj, kakao, čokoláda nebo 

červené víno [6, 11]. 
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Rutin  

 

 

 

 

   Obr. 6  Struktura rutinu [11]  

 Rutin je řazen mezi flavonoly. Jedná se o glykosid vytvořený spojením kvercetinu a 

rutinózy. Účinně vychytává NO a snižuje fragilitu kapilár. Tento flavonoid se nachází v mnoha 

rostlinách, v ovoci i zelenině [6, 11]. 

 
Floridzin  

 

   Obr. 7  Struktura floridzinu [11] 
 

 Floridzin, floretin glykosylovaný β-D-glukopyranózou, se řadí mezi dihydrochalkony. 

Mimo antioxidačních a dalších vlastností společných pro většinu flavonoidů působí floridzin 

jako kompetitivní inhibitor renální reabsorpce glukózy. Je obsažen v jablečných slupkách [6, 

11].  

 

Kvercetin  

   Obr. 8  Struktura kvercetinu [11] 

 Kvercetin je zástupcem skupiny flavonolů. Při konzumaci stravy bohaté na kvercetin, 

má tento flavonoid významné protirakovinné a antioxidační účinky, dále příznivě ovlivňuje 
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agregaci trombocytů, inhibuje oxidaci LDL lipoproteinů a snižuje plazmatickou hladinu lipidů. 

Díky těmto vlastnostem má kvercetin protektivní účinky na kardiovaskulární systém [6, 11, 14]. 

 

Floretin  

 

 

 

   Obr. 9  Struktura floretinu [11] 

 Floretin je aglykon floridzinu a řadí se rovněž mezi dihydrochalkony. Je obsažen 

v jablkách, hruškách a rajčatech. Uplatňuje se při vychytávání peroxynitritu a inhibici 

peroxidace lipidů. Dále je mu připisována schopnost inhibovat růst několika typů rakovinových 

buněk a indukovat apoptózu u buněk leukemických a buněk melanomu [6, 11].   

 

4.4 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) 
 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (High Performance Liquid Chromatography) 

je separační metoda založena na rozdílné distribuci látek mezi dvě vzájemně nemísitelné fáze. 

První fází je fáze mobilní (MF), která je přiváděna ze zásobníků do systému vysokotlakým 

čerpadlem. Druhá fáze je fáze stacionární (SF) představována kolonou obsahující sorbent. 

Nejrozšířenějším sorbentem jsou částice založené na silikagelu. Dále jsou využívány SF na bázi 

oxidu zirkoničitého a hlinitého. Další možnost představují částice tvořené polymery a kolony 

monolitní, které jsou tvořené jedním kusem porézního materiálu.  

 Dle polarit mobilní a stacionární fáze může separace probíhat v normálním nebo 

v reverzním modu. V případě normálního uspořádání je SF polárního charakteru. Nejčastěji se 

jedná o částice tvořené nemodifikovaným silikagelem. MF je v tomto případě nepolární 

rozpouštědlo. U reverzní chromatografie je polarita fází obrácena. Nejvíce používaným 

nepolárním sorbentem je modifikovaný silikagel obsahující uhlíkové řetězce (C8 - C18).  

 Za kolonou následuje detektor. Nejčastěji využívaný detektor je UV-VIS 

spektrofotometr, který zaznamenává změnu intenzity záření při průchodu kyvetou. Dále je 

využíván spektrofotometrický detektor s diodovým polem (DAD). Tento detektor snímá 

spektrum dané sloučeniny v závislosti na čase a slouží především k ověření čistoty píku. Pro 

látky schopné fluorescence je využíván fluorescenční detektor. Po ozáření molekul dané látky, 

látka přechází do excitovaného stavu. Následně dochází k emisi záření, jehož intenzita je přímo 

úměrná koncentraci fluoreskující látky. Dalším typem je elektrochemický detektor nabitého 

aerosolu (CAD), využívající zmlžení eluentu pomocí proudu dusíku, odpaření MF a pozitivně 

nabitého sekundárního proudu dusíku, který následně předá náboj analytu. Daný náboj je 
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měřen elektrometrem. Nejmodernějším detektorem je hmotnostní detektor založený na 

dělení iontů dle poměru hmoty a náboje.  

 Výsledkem separace je chromatogram s píky separovaných látek. Z daného záznamu 

lze zjistit kvalitativní i kvantitativní vlastnosti látek. Identifikace se provádí porovnáním s 

retenčními časy standardů, kvantifikace pomocí hodnocení plochy pod píkem metodou 

vnitřního nebo vnějšího standardu. 

 Současný vývoj HPLC metod spočívá ve zrychlení separací, zvýšení jejich selektivity a 

účinnosti. V problematice zrychlení separace dominuje UHPLC (ultravysokoúčinná kapalinová 

chromatografie), využívající zkrácení kolon a zúžení jejich vnitřního průměru, snížení velikosti 

sorbentu pod 2 μm a zvýšení tlaku v systému na hodnotu 100 MPa. Toto uspořádání umožňuje 

zrychlení a zvýšení účinnosti separace s použitím menšího množství MF a vzorku. Nevýhodami 

je vyšší pořizovací cena přístroje a užší výběr mechanicky stabilních stacionárních fází.  

 Další možností jak ovlivnit parametry separace je zvýšení teploty v systému, použití 

monolitických či povrchově porézních SF, zvýšení průtoku MF, využití miniaturizace LC 

uspořádání, případně použití superkritické fluidní chromatografie [15, 16, 17, 18].  

 

4.5 Podmínky zpracování a následné HPLC separace fenolických látek 
 Dle prostudované odborné literatury je pro stanovení fenolických látek využíváno 

široké spektrum rozličných metod, lišící se zvolenými postupy úpravy vzorku, podmínkami 

separace a následné detekce.  

 Zpracování materiálu závisí na povaze stanovovaného analytu, kdy významnou roli při 

volbě postupu mají fyzikálně chemické vlastnosti sloučenin, stabilita a náchylnost k degradaci. 

Dalšími aspekty, které ovlivňují zpracování vzorku, jsou zvolené separační a detekční podmínky 

[8, 19].  

 Nejjednoduššími úpravami vzorku před samotnou analýzou je zředění a filtrace. 

Nejrozšířenějšími z extrakčních metod jsou extrakce z kapaliny do kapaliny (LLE) a extrakce na 

tuhou fázi (SPE). Jedná se o rutinně nejvíce používané metody. Výhodami LLE je jednoduchost 

provedení a nenáročnost vybavení. Značně nevýhodnou vlastností je vysoká spotřeba vzorku i 

extrakčních činidel. Oproti tomu SPE snižuje spotřebu činidel, umožňuje přečištění vzorku, 

zkoncentrování analytu a automatizaci. Tento způsob extrakce je však finančně i časově 

náročnější než LLE. 

 V tomto směru dochází k vývoji extrakčních postupů usilující o snížení objemů vzorku i 

extrakčních činidel a zkrácení času nutného pro úpravu vzorku. Jedná se o metody založené na 

LLE – extrakce do jediné kapky rozpouštědla, extrakce pomocí dutého vlákna a disperzní LLE 

mikroextrakce [4, 19]. 

 Používanější jsou extrakční metody založené na SPE. Příkladem mohou být metody 

extrakce pomocí plněných špiček pipet nebo plněného tuhého sorbentu, časově náročnější 
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mikroextrakce na tuhou fázi nebo sorpční extrakce pomocí míchadla. Další možností je aplikace  

imunoafinitní SPE založené na interakci protilátka-analyt a speciálních molekulárně vtištěných 

polymerů (MIPs), které jsou koncipovány tak, že specificky váží určitý analyt na základě 

chemické a sférické paměti. 

 Negativními rysy těchto metod jsou finanční náročnost, nedostupnost sorbentů pro 

některé analyty a složitější příprava sorbentu. Nízkomolekulární analyty od 

vysokomolekulárních lze extrahovat tzv. RAM materiály [4, 8, 19].  

 Pro extrakci analytů z tuhé matrice lze použít superkritickou fluidní extrakci. 

Extrakčním činidlem je superkritická kapalina. Její předností je nízká viskozita a vysoká 

difuzivita, což umožňuje rychlou a účinnou extrakci analytů. SFE je metoda ekologická, plně 

automatizovatelná a vhodná pro extrakci tepelně nestabilních sloučenin. Významně se tento 

typ extrakce uplatňuje při izolaci bioaktivních látek různé polarity (např. u polyfenolů) 

z rostlinné matrice nebo farmaceutických přípravků [4, 19, 20]. 

 

 Tab. 1: Tabulka trendů v oblasti úpravy vzorku založené na LLE [19] 

 Výhody Nevýhody 

Extrakce do jedné kapky 
rozpouštědla 
(SDME) 

Minimální spotřeba 
extrakčního činidla 
Zakoncentrování analytu 

Obtížná manipulace 
Časová náročnost 

Extrakce pomocí dutého 
vlákna s imobilizovanou 
kapalinou 
(HF-LPME) 

Minimální spotřeba 
extrakčního činidla 
Zakoncentrování analytu 

Obtížná manipulace 
s možností kontaminace 
vlákna 

Disperzní mikroextrakce LLE 
(DLLME) 

Rychlost a jednoduchost 
Minimální spotřeba 
extrakčního činidla 
Zakoncentrování analytu 

Složitý výběr extrakčních 
činidel 
Obtížné dělení složitých 
směsí 
Potřeba vakua pro dělení 
jednotlivých vrstev 
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Tab. 2: Tabulka trendů v oblasti úpravy vzorku založené na SPE [19] 

 Výhody Nevýhody 

Extrakce pomocí plněných 
špiček pipet 
(μ-SPE-PT) 

Rychlost a jednoduchost 
Komerčně dostupné 

Snížení spotřeby extrakčních 
činidel 

Cenová náročnost 
Přítomnost bublin 

Rychlost pipetování 

Mikroextrakce pomocí 
plněného tuhého sorbentu 

(MEPS) 

Rychlost a jednoduchost 
Snížení spotřeby extrakčních 

činidel 

Rychlost pohybu pístu 
Přítomnost bublin 

Mikroextrakce na tuhou fázi 
(SPME) 

Nulová spotřeba 
rozpouštědel 

Zakoncentrování analytu 

Časová a manipulační 
náročnost 

Sorpční extrakce pomocí 
míchadla 

(SBSE) 

Nulová spotřeba 
rozpouštědel 

Zakoncentrování analytu 

Časová náročnost 
Pouze pro nepolární 

sloučeniny 

Imunoafinitní SPE 
 

Selektivita 
 

Náročná příprava 
Finanční náročnost 
Křížová reaktivita 

Molekulárně vtištěné 
polymery 

(MIPs) 

Selektivita 
Komerční dostupnost 

Komerční dostupnost pro 
některé analyty 

Kapacita 

Materiály s omezeným 
přístupem 

(RAM) 

Přímé použití biologických 
materiálů 

Pouze pro malé molekuly 
analytu 

  

 V problematice separace fenolických látek je využíván nejčastěji systém kapalinové 

chromatografie na reverzní fázi. Používané kolony mají délku od 150 – 250 mm a vnitřní 

průměr 2,1, 3,0 a 4,6 mm. SF je nejčastěji tvořena částicemi silikagelu s navázanými uhlíkovými 

řetězci (C8, C18). MF tvoří většinou směs dvou roztoků – mírně kyselý vodný roztok (obsahující 

kyselinu octovou, mravenčí, trifluoroctovou) a organické rozpouštědlo. Slabě kyselé prostředí 

snižuje ionizaci analytů a tím umožňuje zvýšit retenci polyfenolů (slabě kyselé látky) na koloně. 

Téměř vždy je zvolena lineární gradientová eluce. Průtoková rychlost MF a dávkovaný objem 

vzorku závisí na použitém sorbentu a velikosti kolony.  

 Detekce je realizována nejčastěji kombinací DAD a FLD či MS detektorů, méně 

detektory elektrochemickými. Využití DAD detektoru je umožněno přítomností aromatických 

kruhů ve struktuře těchto látek. FLD detektor lze použít u látek, které jsou schopné nativní 

fluorescence, případně fluorescence po vhodné derivatizaci. Tato skutečnost podmiňuje vyšší 
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selektivitu stanovení daných látek. Do popředí se dostává také MS, ale jejímu využití v rutinní 

praxi brání nákladné přístrojové zařízení [4, 21]. 

 Při použití HPLC lze docílit separace širokého spektra látek, čímž se tato metoda stává 

univerzální a snadno aplikovatelnou pro dělení složitějších směsí. Použitím systému HPLC 

s vybraným typem detekce lze získat kvalitativní i kvantitativních údaje.   

 Nejčastěji analyzovanými vzorky jsou vzorky čerstvého ovoce, zeleniny, červeného 

vína, piva a rostlinných olejů. V nedávné době byla pozornost obrácena také k průmyslově 

zpracovaným produktům, jako jsou ovocné a zeleninové džusy a šťávy případně výlisky nebo 

sušené ovoce.
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4.6 Rešerše odborné literatury 
Tab. 3: Přehled separačních podmínek z předešlých studií  

Stanovované látky Materiál Úprava vzorku 
Typ kolony a stacionární 

fáze 
Mobilní fáze Detekce 

Délka 

analýzy 
Zdroj 

70 polyfenolů 

 

  

Komerčně dostupné 

džusy: 

jahodový, 

pomerančový, 

jablečný, hroznový, 

borůvkový 

brusinkový, višňový 

Zředění, 

centrifugace  

Zorbax SB-C18 

(3,5 μm, 150 mm × 4,6 mm)  

A - kyselina 

mravenčí / voda 

B - kyselina 

mravenčí / 

acetonitril / voda  

PDA 

FLD  
28 minut  

[3] 

  

Kyselina gallová, vanilová 

kávová, syringová, ferulová 

katechin, kvercetin, kvercitrin 

kaempferol, myricetin 

trans-resveratrol, epikatechin 

kyselina protokatechová 

2,5-dihydroxybenzaldehyd 

Hroznové víno 

  

Extrakce 

diethyléterem 

  

Nova-Pak C18 

(4 μm, 150 mm × 3,9 mm) 

  

A - kyselina octová 

/ voda 

B - kyselina octová 

/ voda / methanol 

  

DAD 

FLD 

  

35 minut 

  

[8] 

  

  

Kyselina gallová, kávová,  

syringová, chlorogenová,  

 3,4-dihydroxybenzoovou,  

katechin, kvercetin, rutin 

kaempferol, epikatechin, 

myricetin, resvetratrol  

 kyselina 4-hydroxybenzoová a  

kyselina p-kumarová 

Červené víno  

  

Extrakce 

ethylacetátem  

  

Zorbax Eclipse XDB-C18  

(5μm, 250 mm x 4,6 mm) 

  

A - kyselina 

mravenčí 

B - methanol 

C - voda 

  

DAD 

FLD 

  

24 minut 

  

[9] 

  

  



23 
 

Kyselina gallová, kávová,  

syringová, chlorogenová,  

ferulová, skořicová, floretin 

floridzin, katechin, kvercetin, 

epikatechin, prokyanidin B1 a 

B2, isorhamnetin 

 kyselina  4-hydroxybenzoová, 

kyseliná p-kumarová, 

5-hydroxymethyl furfural  

Jablečná šťáva  

Sušená jablka 

Čerstvé hrušky 

  

Extrakce 

ethylacetátem  

  

Aqua C18  

 (5 μm, 250 mm x 4,6mm) 

  

A - kyselina 

octová/voda 

B – kyselina 

octová/ 

voda/acetonitril  

  

DAD 

MS 

  

60 minut 

  

[22] 

  

Kyselina chlorogenová, ferulová, 

floretin  

kyselina kumarová, kyselina 

kávová a skořicová, 

kvercetin, rutin, floridzin 

Jablka 

  

Extrakce 

ethanolem  

v ultrazvukové 

lázni 

  

Luna C18 

(5 μm, 250 mmx 4,6 mm) 

  

A- kyselina 

octová/voda 

B - kyselina 

octová/voda/ 

methanol  

  

DAD 

  

40 minut 

  

[23] 

  

  

Kyselina chlorogenová, katechin 

epikatechin, 

 kvercetin-3-O-ramnosid 

  

  

Sušená jablka 

  

Extrakce 

methanolem  

v ultrazvukové 

lázni 

Mikrovlnná 

extrakce 

Zorbax Eclipse Plus C18 

(5 μm, 150 mmx 4,6 mm) 

  

A - kyselina 

mravenčí / voda 

B - acetonitril  

  

DAD 

  

20 minut 

  

[24] 

 

  

Kyselina chlorogenová, 

protokatechová, 

kávová, homovanilová, rutin, 

floridzin 

  

Jablka 

  

Tlaková 

extrakce  

vroucí vodou  

  

Ascentis Expres C18 

(2,7 μm, 150 mmx 2,1mm) 

  

A - mravenčan 

amonný/voda 

B - methanol s 

kyselinou 

mravenčí   

DAD 

CAD 

ECD 

40 minut  

  

[25] 
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5-O-kafeoylchinová kyselina, 

 4-O-kafeoylchinová kyselina, 

prokyanidin, isovitexin, 

agrimoniin, kaempferol, 

3-O-p-kumaroylchinová 

kyselina, katechin, prokyanidin 

B3, glukuronid luteolinu, 

kvercetin, rhamnoglukosid, 

luteolin malonylhexosid,  

apigenin-7-O-glukuronid, 

apigenin-7-O-glukosid,  

kvercetin-3-O rhamnoglukosid, 

kvercetin-3-O-galaktosid, 

kvercetin-3-O- rhamnosid 

kvercetin-3-O-glukosid, 

luteolin-7-O-glukosid, 

 kaemprferol-3-O-glukosid, 

kaempferol malonylhexosid 

Řepík lékařský 
Extrakce vroucí 

vodou   

Kinetex C8 

(1,7 μm, 100 mm x 2,1 mm)  

A - kyselina 

mravenčí/voda 

B - kyselina 

mravenčí/ 

acetonitril  

DAD 

CAD 

MS3  

40 minut   [26]  
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 Studie uvedené v Tabulce č. 3 byly zaměřené na stanovení vyššího počtu fenolických 

látek v materiálech rostlinného původu. Tyto studie poukazují na možnost využít pro úpravu 

vzorku různé metody - převážně ovšem byla využita extrakce rozpouštědly různé polarity.  

 Pro samotnou separaci vzorků byla ve všech případech použita kapalinová 

chromatografie v reverzním módu. Separace probíhaly na kolonách, které obsahovaly sorbent 

C18 nebo C8. Délka kolon byla od 100 mm do 250 mm. Delší kolony a vysoký počet 

sledovaných analytů měly vliv na celkový čas separací, který se pohyboval v řádu desítek 

minut.  

 Uvedené studie ukazují, že pro detekci fenolických látek lze využít různých typů 

detektorů a jejich kombinací.  
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4.7 Validace 
 Validace metody je proces, který potvrzuje vhodnost daného systému pro zamýšlený 

účel. Validace je prováděna při vývoji nové metody, při změně použití stávající metody nebo při 

použití metody pro jiné analyty či matrice. Validace je prováděna i v případě, že daná metoda 

je modifikována (jiná úprava vzorku, použití odlišných reagencií, rozdílné přístrojové nastavení 

atd.) [27]. 

 

Test způsobilosti chromatografického systému (SST) 

 SST je test, který slouží pro zajištění účinnosti dané chromatografické metody. Je 

součástí každé metody a je prováděn na začátku každého měření, při jakékoliv změně systému 

nebo při podezření na chybu v systému. SST by měl obsahovat nejméně 2 – 3 parametry. Dle 

FDA by SST měl obsahovat tyto parametry: rozlišení (Rs), faktor symetrie (As), opakovatelnost 

retenčního času a plochy píku, počet teoretických pater N pro izokratickou eluci. Pro 

gradientovou eluci je používán parametr píková kapacita [28, 29]. 

 

Rozlišení (Rs) 

 Rozlišení vyjadřuje míru separace dvou píků. Výsledná hodnota Rs dle organizace FDA 

by měla být vyšší než 2 [29]. 

     Rs=  

    tr1,2 – retenční časy analytů 1 a 2, [min] 

     wb1,2 – šířky píků na základní linii  

 

Faktor symetrie (As) 

 Faktor symetrie je hodnocen dle vzorce:  

     As=  

     w0,05 = šířka píku v 5% jeho výšky 

     d= vzdálenost mezi kolmicí vedenou z vrcholu píku a 

vzestupnou částí píku v jedné dvacetině jeho výšky  

Dle organizace FDA by hodnota As měla být ≤ 2 [28, 29]. 
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Píková kapacita 

 Píková kapacita udává teoretický počet píků, které lze separovat během daného 

gradientu. Tento parametr může být použit pro srovnání separační účinnosti různých 

analytických systémů [30]. 

     n = 1+  

     tg = doba trvání gradientu  

     wb = šířka píku na základní linii  

 

Opakovatelnost retenčního času a plochy píku 

 Opakovatelnost je veličina, která vyjadřuje těsnost shody mezi nezávislými výsledky 

získanými z jednotlivých měření. Tato měření probíhají za identických podmínek a během 

krátkého časového intervalu.  Tento parametr je vyjádřen jako RSD a její hodnota by, dle FDA, 

neměla překročit 1% hranici při počtu nástřiku vyšších než 5 [27, 28, 29].  

 

Linearita 

 Linearita představuje schopnost detektoru poskytnout v daném rozsahu odezvu, která 

je přímo úměrná množství stanovovaného analytu ve vzorku. V ideálním případě se jedná o 

přímkovou závislost v určitém rozsahu. Linearita je určena z minimálně pěti koncentračních 

hladin. Zjištěné hodnoty jsou hodnocené metodou lineární regrese. Stupeň determinace by 

měl být vyšší než 0,99 [28, 32]. 

 

Rozsah 

 Rozsah metody je ohraničený interval koncentračních hodnot daného analytu ve 

vzorku, ve kterém lze analyt stanovit určitou metodu. Metoda má v tomto intervalu vhodnou 

správnost, přesnost i linearitu [28, 29]. 

 

Limit detekce (LOD) a limit kvantifikace (LOQ) 

 LOD odpovídá nejnižší koncentraci analytu ve vzorku, které lze danou metodou za 

určitých podmínek detekovat ale nikoli kvantifikovat. LOQ představuje nejnižší koncentraci 

analytu v analyzovaném materiálu, kterou lze kvantifikovat s požadovanou přesností a 

správností. Pro výpočet LOD i LOQ lze použít několik postupů – postup využívající poměr 

signálu a šumu nebo výpočet se směrodatnou odchylkou odezvy a směrnicí kalibrační přímky 

[28, 29].  
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 Výpočet pro LOD: 

     LOD =  

 Výpočet pro LOQ: 

     LOQ =  

     σ – směrodatná odchylka 

     b1 – směrnice kalibrační přímky  

 

Selektivita  

 Tento parametr poskytuje informaci o schopnosti dané metody jednoznačně 

identifikovat a kvantifikovat daný analyt i v přítomnosti rušivých složek matrice. Selektivitu 

příslušné metody lze prokázat pomocí matrice bez stanovovaných analytů. Pokud tato matrice 

není k dispozici, lze selektivitu hodnotit na základě čistoty píku jednotlivých látek [27, 28]. 

 

Přesnost  

 Přesnost vyjadřuje těsnost shody mezi nezávislými výsledky jednotlivých měření za 

definovaných podmínek. Tento parametr je nezávislý na skutečné hodnotě stanovovaného 

analytu. Pro hodnocení přesnosti je analyzováno nejméně šest vzorků. Přesnost je následně 

vyjádřena jako RSD. S ohledem na nízký obsah analytů a složitost matrice byl zvolen limit 5 %. 

V závislosti na podmínkách analýzy, lze přesnost rozdělit do tří kategorií: opakovatelnost, 

mezilehlá přesnost a reprodukovatelnost [27, 28, 29, 30, 31]. 

 

Opakovatelnost 

 Opakovatelnost vyjadřuje přesnost metody za identických laboratorních podmínek 

v krátkém časovém intervalu. Dle FDA by RSD retenčního času a plochy píku neměla překročit 

hranici 1% [27, 28, 29, 31].  

Mezilehlá přesnost 

 Mezilehlá přesnost představuje přesnost analýz při variabilních podmínkách. Analýza je 

prováděna ve stejné laboratoři s podobnými vzorky ale jinými pracovníky, přístroji a v delším 

časovém rozpětí [27, 29]. 
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Reprodukovatelnost 

 Reprodukovatelnost popisuje mezilaboratorní přesnost metody – metoda pro 

stanovení stejného analytu v určitém materiálu je prováděna na jiném pracovišti za podmínek 

mezilehlé přesnosti [27, 28, 29]. 

 

Správnost  

 Správnost – těsnost shody mezi hodnotou skutečnou nebo přijatou referenční 

hodnotou a hodnotou experimentálně zjištěnou. Rozdíl mezi těmito hodnotami je nazýván 

chybou výsledku a zahrnuje chybu systematickou a chybu náhodnou [27, 28]. 

 Správnost může být hodnocena pomocí výtěžnosti. Výtěžnost představuje veličinu 

udávající poměr mezi množstvím analytu získaného vybranou analytickou metodou a 

hodnotou správnou, případně referenční. Pokud není dostupný vzorek o certifikovaném 

obsahu analytu, lze porovnat experimentální hodnoty s hodnotami získanými jinou 

validovanou nezávislou metodou nebo použít metodu standardního přídavku. Výtěžnost je 

testována na třech koncentračních úrovních v rozsahu 80 – 120 % očekávaného množství 

analytu. Výsledek je uváděn v procentech [28, 31]. Z důvodů nízkých obsahů hledaných analytů 

a složitosti matrice byl vybrán limit pro výtěžnost 80 – 120 % [27, 32]. 

 

  Výtěžnost [%] = 100 *  

 

Robustnost  

 Robustnost zohledňuje schopnost dané metody poskytovat shodné výsledky při 

nepatrně změněných podmínkách. V případě chromatografické separace je testována změna 

poměru vodné a organické složky v MF, pH MF, změna průtokové rychlosti nebo změny teploty 

[27, 28].
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5 Experimentální část 

5.1 Chromatografický systém 
DionexUltiMateTM 3000 RSLC system (Kalifornie, USA)  

• Čerpadlo – Ultimate 3000 RS Pump 

• Autosampler – Ultimate 3000 RS Autosampler  

• Termostat  

• Předkolona –Ascentis Express C18 (50 mm x 4,6 mm; 5 µm) 

• Kolona – Luna Omega Polar C18 (150mm x 4,6mm; 5µm) 

• Detektory – Ultimate 3000 RS Diode Array Detector  

 – Ultimate 3000 RS Corona Ultra Detector 

5.2 Podmínky separace 
Chromatografický systém –  DionexUltiMateTM 3000 RSLC system 

Dávkovaný objem vzorku – 10 µl  

Mobilní fáze A – ultračistá voda upravená pomocí kyseliny octové na pH 2,8   

Mobilní fáze B – acetonitril 

Gradientová eluce:  

Tab. 4: Tabulka gradientového režimu 

Čas separace [min] Mobilní fáze A [%] Mobilní fáze B [%] 

0 90 10 

10,00 50 50 

10,20 90 10 

10,20 – 12,50 90 10 

 

Průtoková rychlost – 1ml/min  

Teplota kolony – 30˚C 

Detekce: DAD  – 254, 280, 320 nm 

CAD – teplota nebulizéru 25°C 

Software – Dionex-ChromeleonTM7.2 Chromatography Data System (CDS)  
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5.3 Použité chemikálie a standardy 
Rozpouštědla 

Acetonitril (HPLC, Gradient Grade, ≥ 99,93 %), Sigma-Aldrich 

Methanol (HPLC, Gradient Grade,  ≥ 99,9 %), Sigma-Aldrich 

Kyselina octová (bezvodá), Sigma-Aldrich  

Ultračistá voda 

 

Standardy  

Kyselina gallová 97,5 - 102,5% (titration), Sigma-Aldrich   

Kyselina chlorogenová ≥ 95% (titration), Sigma-Aldrich  

(-)-Epikatechin ≥90 % (HPLC), Sigma-Aldrich  

Rutin hydrát  ≥ 94% (HPLC), powder, Sigma-Aldrich  

Floridzin dihydrát 99%, Sigma-Aldrich  

Kvercetin ≥ 95% (HPLC), solid, Sigma-Aldrich  

Floretin ≥ 99%, Sigma-Aldrich 

 

Pomůcky a přístroje  

Mixér Sencor 

Ultrazvuková lázeň 

Centrifuga
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5.4 Rostlinný materiál 

 Pro hodnocení obsahu fenolických látek pomocí různých způsobů detekce bylo použito 

dvacet různých odrůd nezpracovaných jablek. Mezi odrůdami byly mimo klasických odrůd i 

odrůdy nově vyšlechtěné a to pod označením HL. Veškerý materiál byl dodán Výzkumným a 

šlechtitelským ústavem ovocnářským Holovousy s.r.o.  

Tab. 5: Seznam klasických odrůd a datum sklizně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 6: Seznam nově vyšlechtěných a rodičovských odrůd a datum sklizně   

Odrůda Rodičovské odrůdy Datum sklizně 

HL 53 Melrose Rubinola 18. 10. 2017 

HL 72 Melrose Rubinola 18. 10. 2017 

HL 207 HL 782 (Rubín a Priscilla)  Braeburn 12. 10. 2017 

HL 1194 Golida Topaz 18. 10. 2017 

HL 1199 Golida Topaz 13. 10. 2017 

HL 1343 Golida Benet  27. 9. 2017 

HL 1592 Resista Jarka 27. 9. 2017 

HL 2010 
HL 665 (Spartan a 

Antonovka) 
Cripps Pink  11. 10. 2017 

HL 2350 Golida Benet 17. 10. 2017 

HL 1651 Resista Angold 27. 9. 2017 

HL 1651 Resista Angold 8. 10. 2018 

 

Odrůda Datum sklizně 

Angold 27. 9. 2017 
 4. 10. 2017 

Artiga 13. 10. 2019 

Golden Delicious 12. 10. 2017 

Lady Silvia 24. 9. 2017 

Melrose 16. 10. 2017 
 18. 10. 2017 

Meteor 11. 10. 2017 

Red Jonaprince 19. 9. 2017 

Reluga 2. 10. 2017 

Rubinstep 21. 9. 2017 

Topaz 2. 10. 2017 

 13. 10. 2017 

 18. 10. 2017 
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5.5 Postup přípravy roztoků a vzorků 
Příprava extrakčního roztoku 

 Extrakční roztok byl tvořen 100% methanolem s 0,1% přídavkem kyseliny octové. Pro 

extrakci 20 vzorků jablek bylo připraveno celkově 1,5l roztoku, jelikož extrakce probíhala 

v dubletu. Pro přípravu 1,5 l roztoku bylo použito 1,5ml bezvodé kyseliny octové. 

 

Příprava zásobních roztoků standardů  

 Pro přípravu zásobních roztoků standardů kyseliny gallové, floridzinu, kvercetinu a 

floretinu o koncentraci 500 µg/ml, zásobního roztoku kyseliny chlorogenové o koncentraci 

2000 µg/ml a epikatechinu o koncentraci 1000 µg/ml bylo naváženo příslušné množství 

jednotlivých standardů. Navážky byly rozpuštěny v methanolu obsahujícím kyselinu octovou 

v 0,1% koncentraci.  

 

Příprava směsného roztoku standardů 

 Směsný roztok standardů vznikl odpipetováním 10µl od každého zásobního roztoku 

standardu a doplněním extrakčním roztokem do 1 ml. Tento směsný roztok byl použit pro test 

vhodnosti chromatografického systému. 

 

Příprava roztoků pro měření kalibrační závislosti  

 Roztoky pro kalibraci byly připraveny naředěním zásobních roztoků standardů. Pro 

stanovení obsahových látek nezpracovaných jablek byla vytvořena kalibrační závislost v řádu 

mikrogramů na mililitr. Byly proměřeny koncentrace 0,05; 0,25; 0,5; 1; 4; 7,5; 10; 15 a 

20 µg/ml.  

 

Příprava roztoků pro testování správnosti metody  

 Pro testování správnosti metody byl připraven extrakční roztok dle postupu uvedeného 

v odstavci Příprava extrakčního roztoku a zásobní roztok všech standardů o koncentraci 

0,3 mg/ml. Ředěním zásobního roztoku standardů extrakčním roztokem byly připraveny 

extrakční roztoky obsahující standardy o koncentraci 5, 10 a 15 μg/ml. 

 

Zpracovaní jablek jednotlivých odrůd  

 Od každé odrůdy byla vybrána tři jablka, která byla očištěna, zbavena jádřinců a 

zhomogenizována i se slupkou pomocí mixéru. Následně byly odváženy 3 g homogenizátu, ke 

kterému bylo přidáno 15 ml extrakčního roztoku. 
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  Poté byl vzorek umístěn do ultrazvukové lázně na 10 minut. Následovala centrifugace 

po dobu 10 minut při 6000 rpm (4 400 G). Po skončení centrifugace byl supernatant zfiltrován 

pomocí stříkačkového PTFE filtru s velikostí pórů 0,45 µm do předem popsané vialky. Vialky 

byly rozděleny do dvou skupin, první skupina vialek byla uchovávána při 4˚C, druhá skupina 

byla zamražena. 

 

5.6 Podmínky analýzy 
 V této práci byly analyzovány vzorky nezpracovaných jablek. Vzhledem k složitosti 

matrice, která mimo fenolické látky obsahuje polysacharidy, fytosteroly, vitamíny a stopové 

prvky [28], byla aplikována LLE v ultrazvukové lázni pro izolaci stanovovaných analytů. 

 Takto upravené vzorky byly analyzovány pomocí HPLC systému na koloně Luna Omega 

Polar C 18 obsahující plně porézní částice o velikosti 5 μm a to z důvodu prodloužení životnosti 

kolony vzhledem k vysokému počtu vzorků. Na základě předchozích zkušeností byla použita 

lineární gradientová eluce, která byla upravena z předchozí diplomové práce, ve které 

separace probíhala na koloně plněné povrchově porézním sorbentem [33]. Od začátku 

separace docházelo k postupnému zvyšování organické složky z 10 % na 50 % a to až do 

10,2 minuty separace. Následně množství organické složky postupně pokleslo na původních 

10 %. V této fázi docházelo k návratu na původní podmínky a ustálení kolony. Optimální 

průtoková rychlost byla nastavena na 1 ml/min. Kolona byla temperována na 30 ˚C [33]. 

 Detekce byla uskutečněna dvěma typy detektorů – DAD a CAD. Vlnová délka nastavena 

na DAD detektoru byla 254 nm (rutin), 280 nm (kyselina gallová, epikatechin, floridzin, 

kvercetin, floretin) a 320 nm (chlorogenová kyselina). U CAD detekce byla teplota nebulizéru 

nastavena na 25 ˚C.  

 Identita separovaných látek byla ověřena srovnáním jejich retenčních časů 

s retenčními časy standardů. Koncentrace analytů ve vzorcích byla zjištěna metodou vnějšího 

standardu – integrací plochy pod píkem a výpočtem z rovnice kalibrační závislosti. 
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6 Výsledky a diskuze 

6.1 Výsledky validace 
 V této práci byla validována metoda HPLC-DAD-CAD pro stanovení 7 fenolických 

sloučenin ve 20 odrůdách jablek. Tato metoda využívá methanolové extrakty s přídavkem 

1% kyseliny octové, HPLC separace v reverzním módu, kdy SF představuje kolona Luna Omega 

Polar C 18 a MF je tvořena směsí ultračisté vody okyselené na pH 2,8 kyselinou octovou a 

acetonitrilu. Detekce je uskutečněna DAD detektorem při 280 nm, při které lze detekovat 

všechny požadované fenolické látky, dále CAD detektorem (teplota nebulizéru 25 °C) 

 

6.1.1 Výsledky testu vhodnosti chromatografického systému 

Tab. 7: Hodnocení parametrů SST pro DAD detekci  

Testované látky Rozlišení, Rs 
Faktor symetrie, 

As 
Píková kapacita 

Kyselina gallová 17,20 1,02 70,57 

Kyselina chlorogenová 12,80 1,82 38,04 

Epikatechin 5,23 0,84 67,67 

Rutin 8,39 1,09 71,80 

Floridzin 15,00 0,92 77,92 

Kvercetin 13,25 3,11 21,57 

Floretin 5,73 0,94 69,38 

 

 V případě spektrofotometrické detekce byla hodnota Rs u všech analytů vyšší než 

2. Došlo tedy k rozdělení všech píků na základní linii. Ohledně parametru As, jediný kvercetin 

překročil hodnotu 2, což značí chvostování píku. 

 

Tab. 8: Hodnocení parametrů SST pro CAD detekci 

Testované látky Rozlišení, Rs 
Faktor symetrie, 

As 
Píková kapacita 

Kyselina gallová 18,51 1,08 70,57 

Kyselina chlorogenová 13,35 1,71 41,82 

Epikatechin 5,42 0,89 64,00 

Rutin 8,48 1,19 70,57 

Floridzin 15,04 0,96 71,18 

Kvercetin 13,15 2,99 21,73 

Floretin 5,61 1,01 71,79 
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 Obdobné výsledky v SST poskytoval i CAD detektor. Stejně jako u DAD detekce byla 

hodnota Rs u všech analytů > než 2. U kvercetinu bylo patrné chvostování píku a jeho As byl 

2,99, což je nad hranicí 2.  

 

Opakovatelnost  

 Pro hodnocení opakovatelnosti retenčních časů a plochy píků byl vybrán směsný roztok 

standardů o koncentraci 7,5 µg/ml. Tato koncentrace byla proměřena v šesti po sobě jdoucích 

nástřicích. Následně byly hodnoty retenčních časů a ploch píků zprůměrovány a byly vypočteny 

SD a RSD pro jednotlivé sloučeniny.  

 

Tab. 9: Opakovatelnost retenčního času a plochy píků pro DAD detekci  

 

Tab. 10: Opakovatelnost retenčního času a plochy píků pro CAD detekci  

 

 Dle FDA by hodnota RSD u retenčního času a plochy píku neměla být vyšší než 1%. Tuto 

podmínku splňují oba stanovované parametry u obou typů detektorů.  

 

Testované látky 
Retenční čas tr 

[min] (průměrné 
hodnoty) 

RSD [%] 
Plocha píku 
(průměrné 
hodnoty) 

RSD [%] 

Kyselina gallová  2,89 0,09 2,08 0,24 

Kyselina chlorogenová 4,59 0,04 0,79 0,55 

Epikatechin 5,31 0,00 0,68 0,81 

Rutin 6,17 0,03 0,88 0,61 

Floridzin 7,69 0,00 2,78 0,15 

Kvercetin 9,71 0,00 0,80 0,46 

Floretin 10,58 0,01 4,99 0,11 

Testované látky 
Retenční čas tr 

[min] (průměrné 
hodnoty) 

RSD [%] 
Plocha píku 
(průměrné 
hodnoty) 

RSD [%] 

Kyselina gallová  2,87 0,65 0,03 0,95 

Kyselina chlorogenová 4,57 0,42 0,027 0,40 

Epikatechin 5,29 0,33 0,08 0,36 

Rutin 6,15 0,25 0,09 0,42 

Floridzin 7,67 0,20 0,15 0,67 

Kvercetin 9,69 0,20 0,07 0,39 

Floretin 10,56 0,16 0,26 0,09 
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6.1.2 Výsledky validace chromatografické metody 

 Dle dokumentace společnosti FDA je vhodné zařadit mezi validační parametry 

linearitu, LOD a LOQ, selektivitu, přesnost a správnost. 

 

Linearita  

 Linearita byla hodnocena pomocí kalibračních roztoků. Jednotlivé kalibrační roztoky 

byly nastříknuty třikrát a získané hodnoty ploch píků byly zprůměrovány pro každou 

koncentraci, každý standard a oba detektory. Výsledky byly vyhodnoceny metodou lineární 

regrese a zapsány do tabulek č. 11 a 12, přičemž sloupec s koncentracemi obsahuje pouze 

hodnoty, ve kterých byla odezva detektorů lineární v rámci více testovaných koncentračních 

hladin.  

 

Tab. 11: Rovnice kalibračních přímek a koeficientů determinace pro DAD detekci  

Testované látky Koncentrace (µg/ml) Rovnice KP R² 

Kyselina gallová 0,05-20 y = 0,2648x + 0,0372 0,9989 

Kyselina chlorogenová 0,05-20 y = 0,1094x - 0,0093 0,9995 

Epikatechin 0,05-20 y = 0,0857x + 0,0131 0,9987 

Rutin 0,05-20 y = 0,1126x + 0,0127 0,9989 

Floridzin 0,05-20 y = 0,3510x + 0,0588 0,9988 

Kvercetin 4,00-20 y = 0,1592x - 0,3780 0,9916 

Floretin 0,05-20 y = 0,6315x + 0,0991 0,9989 

 

 Všechny sloučeniny, mimo kvercetin, vykazovaly lineární odezvu v koncentračním 

rozmezí od 0,05 µg/ml do 20 µg/ml. Determinační koeficienty u těchto analytů byly v rozmezí 

od 0,9987 do 0,9995. Jediný kvercetin byl kvantifikován v koncentracích vyšších než 4 µg/ml a 

jeho determinační koeficient měl hodnotu 0,9916.  

 

Tab. 12: Rovnice kalibračních přímek a koeficientů determinace pro CAD detekci 

Testované látky Koncentrace (µg/ml) Rovnice KP R² 

Kyselina gallová 0,5 – 20 y = 0,0044x - 0,0020 0,9976 

Kyselina chlorogenová 0,5 – 15 y = 0,0042x - 0,0024 0,9955 

Epikatechin 0,5 – 20 y = 0,0105x - 0,0034 0,9994 

Rutin 0,5 – 20 y = 0,0131x - 0,0033 0,9987 

Floridzin 0,5 – 20 y = 0,0211x - 0,0017 0,9993 

Kvercetin 4 – 20 y = 0,0149x - 0,0441 0,9882 
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 V případě CAD detekce je výsledek obdobný. I zde nebyl kvercetin kvantifikován pod 

koncentrační hladinou 4 µg/ml a determinační koeficient vykazoval nejnižší hodnotu – 0,9882, 

což je pod limitem pro R². Odezva detektoru u ostatních fenolických látek byla lineární 

v širokém intervalu s korelačními koeficienty v rozmezí od 0,9955 až 0,9994. 

 

Limit detekce a kvantifikace  

 Pro určení LOD a LOQ pro každý analyt bylo využito SD signálu detektorů a směrnice 

kalibračních přímek získaných z měření kalibračních roztoků.  

 

Tab. 13: LOD a LOQ pro všechny sledované analyty  

 DAD CAD 

Testované látky LOD 
(µg/ml) 

LOQ 
(µg/ml) 

LOD 
(µg/ml) 

LOQ 
(µg/ml) 

Kyselina gallová 0,21 0,64 0,51 1,56 

Kyselina chlorogenová 0,21 0,64 0,57 1,74 

Epikatechin 0,23 0,69 0,23 0,71 

Rutin 0,22 0,67 0,35 1,05 

Floridzin 0,22 0,66 0,22 0,66 

Kvercetin 1,22 3,69 1,41 4,29 

Floretin 0,21 0,64 0,322 0,98 

 

 Při porovnání DAD a CAD detekce poskytoval lepší výsledky (vyšší citlivost) 

spektrofotometrický detektor a to u všech analytů mimo floridzinu. U floridzinu hodnoty LOD a 

LOQ byly shodné u obou detektorů. 

 

Selektivita 

 Selektivita této metody byla hodnocena pomocí detektoru diodového pole, který byl 

využit ke kontrole spektrální čistoty píků jednotlivých sloučenin u každého vzorku.  

 

Přesnost  

 Pro hodnocení přesnosti byla vybrána odrůda Artiga, která obsahuje čtyři ze sedmi 

stanovaných analytů. Z této odrůdy bylo připraveno 6 extraktů jablečného homogenátu dle 

Floretin 0,5 – 20 y = 0,0324x + 0,0042 0,9985 
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kapitoly Zpracování jablek jednotlivých odrůd. Každý extrakt byl změřen třikrát. Zaznamenány 

byly hodnoty ploch píků a retenčních časů, ze kterých byly vypočítány hodnoty RSD [%]. 

 

Tab. 14: Přesnost při stanovení analytů pomocí DAD  

 RSD plochy pod píkem 
[%] 

RSD retenčního času 
[%] 

Kyselina chlorogenová 3,40 0,05 

Epikatechin 7,12 0,05 

Rutin 3,17 0,03 

Floridzin  1,88 0,02 

 

 Hodnoty RSD ploch pod píkem byly v rozmezí 1,9 – 7,1 %, RSD retenčních časů byly pod 

1 %. Pro epikatechin se hodnota RSD pro plochu pod píkem pohybuje nad hranicí 5 %. 

Příčinnou je možná konverze +/-epikatechinu a jeho možná nestabilita při přípravě extraktu. 

Dále může být vysoká hodnota RSD u plochy pod píkem způsobena nehomogenitou vzorku – 

rozdílným zastoupením slupky, dužniny a vody v homogenátu. 

 

Tab. 15: Přesnost při stanovení analytů pomocí CAD   

 RSD plochy pod píkem 
[%] 

RSD retenčního času 
[%] 

Kyselina chlorogenová 5,11 0,08 

Epikatechin 7,33 0,08 

Rutin 7,76 0,05 

Floridzin  6,04 0,02 

 

 Nejnižší hodnota RSD ploch pod píkem byla 5,1 %, nejvyšší 7,8 %. Všechny hodnoty 

tedy překročily hranici 5 %. Důvod takto rozdílných hodnot je stejný jako u DAD detekce. RSD 

retenčních časů byly v intervalu od 0,02 % - 0,08 %.  

 

Správnost  

 Správnost byla hodnocena pomocí výtěžnosti a to metodou standardního přídavku. 

Sledovaným parametrem byla plocha pod píkem. Vybraná odrůda – HL 1343. Tato odrůda byla 

zvolena, protože v jejím extraktu nebyly zaznamenány sledované analyty a po přidání 

standardů, poskytují detektory odezvu v lineární oblasti kalibrační přímky. Pro stanovení byly 

připraveny 3 čisté extrakty jablečného homogenátu bez přídavku standardů, extrakty 

obsahující rostlinnou matrici i standardní přídavek v koncentracích 5, 10, 15 µg/ml připravené 

třikrát na každé koncentrační úrovni a 3 vzorky bez rostlinné matrice obsahující pouze 
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standardy opět v koncentraci 5, 10, 15 µg/ml. Každý extrakt byl nastříknut na kolonu třikrát. 

Výsledné hodnoty byly zprůměrovány a zaneseny do tabulek č. 16 a 17. 

 

Tab. 16: Výtěžnost hodnocená pro DAD detekci  

 

 Průměrná výtěžnost na všech koncentračních hladinách se pohybovala od hodnot 

85,62 % - 116,01 %. Hodnoty RSD byly v rozmezí od 0,60 % - 4,20 %.  

 

Tab. 17: Výtěžnost hodnocená pro CAD detekci  

 

 U CAD detektoru bylo rozmezí procentuálních hodnot výtěžnosti podobné – 86,66 % až 

103,52 %.Hodnoty RSD byly v intervalu 0,64 % - 3,99 %. Hodnoty výtěžnosti odpovídají 

požadovanému rozmezí 80 – 120 %, čímž jsme ověřili spolehlivost metody při přípravě vzorku. 

Testované látky 

Průměrná výtěžnost 
na všech 

koncentračních 
hladinách 

[%] 

SD 
RSD 
[%] 

Kyselina gallová 100,86 0,95 0,94 

Kyselina chlorogenová 109,12 0,66 0,60 

Epikatechin 116,01 1,31 1,13 

Rutin 96,66 2,27 2,35 

Floridzin 91,57 3,85 4,20 

Kvercetin 85,62 3,42 4,00 

Floretin 88,62 1,21 1,36 

Testované látky 

Průměrná výtěžnost 
na všech 

koncentračních 
hladinách 

[%] 

SD 
RSD 
[%] 

Kyselina gallová 103,14 1,89 1,84 

Kyselina chlorogenová 102,40 3,88 3,79 

Epikatechin 103,52 4,13 3,99 

Rutin 91,72 0,79 0,86 

Floridzin 89,90 2,05 2,28 

Kvercetin 86,66 2,48 2,86 

Floretin 87,35 0,56 0,64 
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6.2 Stanovení obsahu fenolických sloučenin 
 Validovaná HPLC-DAD-CAD metoda byla použita pro stanovení sedmi vybraných 

fenolických látek ve 20 odrůdách jablek. Jablka byla zhomogenizována i se slupkou a sledované 

látky z nich byly extrahovány do methanolu s přídavkem 1% kyseliny octové. Nastavená vlnová 

délka pro hodnocení obsahu těchto látek spektrofotometrickou detekcí byla280 nm pro 

kyselinu gallovou, epikatechin, floridzin, kvercetin a floretin. Pro zvýšení selektivity při 

stanovení obsahu rutinu a kyseliny chlorogenové byly použity vlnové délky 254 nm (rutin) a 

320 nm (kyselina chlorogenová). Teplota nebulizéru u CAD detektoru byla 25 °C. 

 Obsah jednotlivých analytů byl hodnocen na základě plochy píků a ověření jeho 

správné integrace pomocí retenčního času a celého spektra. Výsledky jsou uvedené jako 

množství příslušného analytu v dané odrůdě v mikrogramech na gram jablečného 

homogenátu. 



42 
 

Separace standardů  

 Separace směsného roztoku standardů v extrakčním činidle. Pořadí eluovaných 

analytů: 1 - kyselina gallová, 2 - kyselina chlorogenová, 3 - epikatechin, 4 - rutin, 5 - floridzin, 

6 - kvercetin, 7 - floretin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 10: Chromatogram separace směsného roztoku standardů s použitím DAD 

detekce při 280 nm; 1 - kyselina gallová, 2 - kyselina chlorogenová, 3 - epikatechin, 4 - rutin, 

5 - floridzin, 6 - kvercetin, 7 - floretin 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Obr. 11: Chromatogram separace směsného roztoku standardů s použitím 

CAD detekce; 1 - kyselina gallová, 2 - kyselina chlorogenová, 3 - epikatechin, 4 - rutin, 

5 - floridzin, 6 - kvercetin, 7 - floretin 
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Angold 

 V této odrůdě se vyskytovala kyselina chlorogenová, rutin a floridzin. Kyselina 

chlorogenová byla kvantifikována pouze pomocí spektrofotometrického detektoru a výsledné 

množství odpovídalo 5,8 μg/g. CAD detekce nezaznamenala žádný pík odpovídající této 

sloučenině. Rutin a floridzin byly v případě obou detektorů pod LOD nebo LOQ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 12: Chromatogram separace extraktu odrůdy Angold s použitím DAD detekce při 

280 nm; 2 - kyselina chlorogenová, 4 - rutin, 5 - floridzin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 13: Chromatogram separace extraktu odrůdy Angold s použitím CAD detekce; 

4 - rutin, 5 - floridzin  
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Artiga 

 V této odrůdě byly pomocí spektrofotometrického detektoru identifikovány kyselina 

chlorogenová, epikatechin, rutin a floridzin. Obsah kyseliny chlorogenové byl stanoven na 

9,4 μg/g a epikatechinu na 4,7 μg/g. Floridzin byl pod LOQ. Obsah rutinu byl stanoven na 

3,8 μg/g. Detektor CAD kyselinu chlorogenovou nedetekoval a stejně jako u DAD detekce 

hodnota floridzinu byla pod LOQ. Stanovená množství epikatechin - 6,1 μg/g a rutinu - 3,9 μg/g 

byla vyšší než v případě DAD.  

 Obr. 14: Chromatogram separace extraktu odrůdy Artiga s použitím DAD detekce při 

280 nm; 2 - kyselina chlorogenová; 3 - epikatechin; 4 - rutin, 5 - floridzin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 15: Chromatogram separace extraktu odrůdy Artiga s použitím CAD 
detekce; 3 - epikatechin; 4 - rutin, 5 - floridzin
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Golden Delicious 

 DAD detekce umožnila kvantifikovat kyselinu chlorogenovou - 7,5 µg/g. Hodnoty 

epikatechinu a rutinu byly pod LOD, obsah floridzinu pod LOQ. CAD detekce zaznamenala 

pouze floridzin v množství 5,3 µg/g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 16: Chromatogram separace extraktu odrůdy Golden Delicious s použitím DAD 

detekce při 280 nm; 2 - kyselina chlorogenová; 3 - epikatechin; 4 - rutin, 5 - floridzin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Obr. 17: Chromatogram separace extraktu odrůdy Golden Delicious s použitím CAD 

detekce; 5 - floridzin 
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Lady Silvia 

 Lady Silvia obsahovala kyselinu chlorogenovou v množství 11,4 µg/g, epikatechin, který 

byl pod LOD, a floridzin jehož hodnota byla pod LOQ. CAD umožnil kvantifikaci kyseliny 

chlorogenové - 15,6 µg/g a floridzinu - 5,4 µg/g. 

 Obr. 18: Chromatogram separace extraktu odrůdy Lady Silvia s použitím DAD detekce 

při 280 nm; 2 - kyselina chlorogenová; 3 - epikatechin; 5 - floridzin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Obr. 19: Chromatogram separace extraktu odrůdy Lady Silvia s použitím CAD detekce; 

2 - kyselina chlorogenová; 5 - floridzin 
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Melrose 

 U této odrůdy bylo oběma detektory stanoveno množství epikatechinu - 4,7 μg/g 

pomocí DAD a 8,1 μg/g při CAD detekci. Zároveň byl detekován floridzin, jehož hodnoty byly 

v obou případech pod LOQ. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Obr. 20: Chromatogram separace extraktu odrůdy Melrose s použitím DAD detekce při 

280 nm; 3 - epikatechin; 5 - floridzin 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Obr. 21: Chromatogram separace extraktu odrůdy Melrose s použitím CAD detekce; 

3 - epikatechin; 5 - floridzin 
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Meteor 

 Pomocí DAD detekce byl v odrůdě Meteor kvantifikován epikatechin v množství 

23,8 μg/g a floridzin v množství 8,7 μg/g. Obsah rutinu byl pod LOD limitem. Rovněž pomocí 

CAD detekce byl kvantifikován epikatechin i floridzin. Stanovené množství bylo nepatrně nižší 

než v případě DAD detekce a to 23,3 μg/g u epikatechinu a 7,7 μg/g u floridzinu.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 Obr. 22: Chromatogram separace extraktu odrůdy Meteor s použitím DAD detekce při 

280 nm; 3 - epikatechin; 4 - rutin; 5 - floridzin 

 Obr. 23: Chromatogram separace extraktu odrůdy Meteor s použitím CAD detekce; 

3 - epikatechin; 5 - floridzin 
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Red Jonaprince 

 Ve vzorku Red Jonaprince byla díky DAD detekci kvantifikována kyselina 

chlorogenová - 9,3 μg/g. CAD detektor kyselinu chlorogenovou nezaznamenal. Dále se ve 

vzorku vyskytovaly epikatechin a floridzin. V případě spektrofotometrické detekce byly tyto 

sloučeniny pod LOQ. CAD umožnila kvantifikaci floridzinu - 4,5 μg/g i epikatechinu - 4,4 μg/g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 24: Chromatogram separace extraktu Red Jonaprince s použitím DAD detekce při 

280 nm; 2 - kyselina chlorogenová; 3 - epikatechin; 5 - floridzin 

 Obr. 25: Chromatogram separace extraktu odrůdy Red Jonaprince s použitím CAD 

detekce; 3- epikatechin, 5 - floridzin 
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Reluga 

 Ve vzorku odrůdy Reluga byly zaznamenány látky epikatechin, rutin a floridzin. Obě 

využité detekce kvantifikovaly epikatechin - 9,1 μg/g v případě DAD detekce, 9,3 μg/g v případě 

CAD. Rutin byl u DAD detekce pod LOD. Floridzin byl shodně u obou detektorů pod LOQ. 

 Obr. 26: Chromatogram separace extraktu odrůdy Reluga s použitím DAD detekce při 

280 nm; 3 - epikatechin; 4 - rutin, 5 - floridzin 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obr. 27: Chromatogram separace extraktu odrůdy Reluga s použitím CAD detekce; 
3 - epikatechin; 5 - floridzin 
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Rubinstep 

 V případě odrůdy Rubinstep byl ve vzorku zaznamenán pouze floridzin. 

U spektrofotometrické detekce byl pod LOD, při CAD detekci jej bylo možné kvantifikovat a 

výsledné množství bylo 4,3 μg/g.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 28: Chromatogram separace extraktu odrůdy Rubinstep s použitím DAD detekce 

při 280 nm; 5 - floridzin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 29: Chromatogram separace extraktu odrůdy Rubinstep s použitím CAD detekce; 

5 - floridzin
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Topaz 

 Ve vzorku odrůdy Topaz nebyly zaznamenány žádné hledané fenolické látky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 30: Chromatogram separace extraktu odrůdy Topaz s použitím DAD detekce při 

280 nm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 31: Chromatogram separace extraktu odrůdy Topaz s použitím CAD detekce



53 
 

HL 53 

 Novošlechtěná odrůda s označením HL 53 obsahovala epikatechin a floridzin. Obě 

sloučeniny byly kvantifikovány pouze pomocí CAD detekce, kdy obsah epikatechinu byl 

4,7 μg/g a obsah floridzinu 10,9 μg/g. U DAD detekce byly oba analyty pod LOQ. 

 Obr. 32: Chromatogram separace extraktu odrůdy HL 53 s použitím DAD detekce při 

280 nm; 3 - epikatechin; 5 - floridzin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 33: Chromatogram separace extraktu odrůdy HL 53 s použitím CAD detekce; 

3 - epikatechin; 5 - floridzin 
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HL 72 

 Ve vzorku odrůdy HL 1343 nebyly zaznamenány žádné hledané fenolické látky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 34: Chromatogram separace extraktu odrůdy HL 72 s použitím DAD detekce při 

280 nm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 35: Chromatogram separace extraktu odrůdy HL 72 s použitím CAD detekce 
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HL 207 

 Ve vzorku odrůdy HL 207 byly zachyceny 4 ze 7 stanovovaných analytů. V nejvyšším 

množství zde byla zastoupena kyselina chlorogenová. Její obsah byl 53,2 μg/g při DAD detekci, 

CAD detekce prokázala vyšší obsah 55,4 μg/g. Dalšími zastoupenými analyty při 

spektrofotometrické detekci byly epikatechin - 27,9 μg/g, rutin - 3,6 μg/g a floridzin - pod LOQ. 

Při CAD detekci byl rovněž stanoven obsah epikatechinu - 20,5 μg/g, rutinu - 5,8 μg/g i 

floridzinu - 4,2 μg/g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 36: Chromatogram separace extraktu odrůdy HL 207 s použitím DAD detekce při 

280 nm; 2 - kyselina chlorogenová; 3 - epikatechin; 4 - rutin; 5 - floridzin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 37: Chromatogram separace extraktu odrůdy HL 207 s použitím CAD detekce; 

2 - kyselina chlorogenová; 3 - epikatechin; 4 - rutin; 5 - floridzin 
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HL 1194 

 Prostřednictvím DAD detekce byl ve vzorku odrůdy HL 1194 stanoven pouze 

epikatechin - 8,7 μg/g. Rutin a floridzin byly pod LOD a LOQ. Obsah floridzinu (7,6 μg/g) a 

epikatechinu (8,1 μg/g) umožnila stanovit CAD detekce, která ovšem nezachytila přítomnost 

rutinu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 38: Chromatogram separace extraktu odrůdy HL 1194 s použitím DAD detekce při 

280 nm; 3 - epikatechin; 4 - rutin; 5 - floridzin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 39: Chromatogram separace extraktu odrůdy HL 1194 s použitím CAD detekce; 

3 - epikatechin; 5 - floridzin 
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HL 1199 

 Použitím DAD detekce byly ve vzorku odrůdy HL 1199 stanoveny kyselina 

chlorogenová - 7,2 μg/g, epikatechin - 15,3 μg/g a floridzin - 3,9 μg/g. Rutin byl pod LOD. CAD 

detekce umožnila stanovení epikatechinu - 16,2 μg/g a floridzinu - 10,2 μg/g. Kyselinu 

chlorogenovou a rutin CAD nezaznamenal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 40: Chromatogram separace extraktu odrůdy HL 1199 s použitím DAD detekce při 

280 nm; 2 - kyselina chlorogenová;3 - epikatechin; 4 - rutin; 5 - floridzin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 41: Chromatogram separace extraktu odrůdy HL 1199 s použitím CAD detekce; 

3 - epikatechin; 5 - floridzin 
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HL 1343 

 Ve vzorku odrůdy HL 1343 nebyly zaznamenány žádné hledané fenolické látky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 42: Chromatogram separace extraktu odrůdy HL 1343 s použitím DAD detekce při 

280 nm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 43: Chromatogram separace extraktu odrůdy HL 1343 s použitím CAD detekce 
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HL 1592 

 Oba typy detekce zaznamenaly v odrůdě HL 1592 výskyt rutinu a floridzinu. Rutin byl 

v obou případech pod LOQ, floridzin byl kvantifikován pomocí CAD detekce - 6,3 μg/g. U DAD 

byl floridzin pod LOQ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 44: Chromatogram separace extraktu odrůdy HL 1592 s použitím DAD detekce při 

280 nm;4 - rutin, 5 - floridzin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 45: Chromatogram separace extraktu odrůdy HL 1592 s použitím CAD detekce; 

4 - rutin; 5 - floridzin  



60 
 

HL 2010 

 Odrůda HL 2010 obsahovala ve vysoké míře kyselinu chlorogenovou, v menší míře 

rutin a floridzin. Obsah kyseliny chlorogenové dle DAD - 55,0 μg/g, dle CAD - 87,0 μg/g. Rutin 

byl pod LOD (u DAD) nebo LOQ (u CAD). Floridzin byl kvantifikován opět pouze pomocí CAD 

detekce - 5,7 μg/g, u DAD byl pod LOQ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 46: Chromatogram separace extraktu odrůdy HL 2010 s použitím DAD detekce při 

280 nm; 2 - kyselina chlorogenová; 4 - rutin, 5 - floridzin 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 47: Chromatogram separace extraktu odrůdy HL 2010 s použitím CAD detekce; 

2 - kyselina chlorogenová; 4 - rutin; 5 - floridzin 
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HL 2350 

 Odrůda HL 2350 vykazovala vysoký obsah epikatechinu a to 23,7 μg/g dle DAD a 

25,6 μg/g dle CAD. Dále zde byly přítomny rutin a floridzin. Floridzin byl kvantifikován pouze 

pomocí CAD - na 3,4 μg/g. Hodnoty rutinu byly pod LOQ v případě obou detektorů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 48: Chromatogram separace extraktu odrůdy HL 2350 s použitím DAD detekce; 

3 - epikatechin; 4 - rutin, 5 - floridzin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 49: Chromatogram separace extraktu odrůdy HL 2350 s použitím CAD detekce; 

3 - epikatechin;  4 - rutin; 5 - floridzin 
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HL 1651 

 Odrůda HL 1651 obsahovala rutin a floridzin. Rutin byl detekován pouze DAD detekcí a 

to s obsahem pod LOQ. Floridzin byl u obou detektorů pod LOQ limitem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 50: Chromatogram separace extraktu odrůdy HL 1651 s použitím DAD detekce při 

280 nm; 4 - rutin, 5 - floridzin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 51: Chromatogram separace extraktu odrůdy HL 1651 s použitím CAD detekce; 

5 - floridzin 
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Tab. 18: Stanovené množství jednotlivých fenolických látek ve všech odrůdách pomocí DAD i 

CAD detekce  

 DAD DETEKCE CAD DETEKCE 

Odrůdy 

Kyselina 
chlorogenová

320 nm  
[μg/g] 

Epikatechin
280 nm 
[μg/g] 

Rutin 
254 nm 
[μg/g] 

Floridzin
280 nm 
[μg/g] 

Kyselina 
chlorogenová

[μg/g] 

Epikatechin 
[μg/g] 

Rutin 
[μg/g] 

Floridzin 
[μg/g] 

Angold 5,8 0,0 < LOQ < LOD 0,0 0,0 < LOQ < LOQ 

Artiga 9,4 4,7 3,8 < LOQ 0,0 6,1 3,9 < LOQ 

Golden 

Delicious 
7,5 < LOD < LOD < LOQ 0,0 0,0 0,0 5,3 

Lady Silvia 11,4 < LOD 0,0 < LOQ 15,6 0,0 0,0 5,4 

Melrose 0,0 4,7 0,0 < LOQ 0,0 8,1 0,0 < LOQ 

Meteor 0,0 23,8 < LOD 8,7 0,0 23,3 0,0 7,7 

Red 

Jonaprince 
9,3 < LOQ 0,0 < LOQ 0,0 4,4 0,0 4,5 

Reluga 0,0 9,1 < LOD < LOQ 0,0 9,3 0,0 < LOQ 

Rubinstep 0,0 0,0 0,0 < LOD 0,0 0,0 0,0 4,3 

Topaz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

HL 53 0,0 < LOQ 0,0 < LOQ 0,0 4,7 0,0 10,9 

HL 72 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

HL 207 53,2 27,9 3,6 < LOQ 55,4 20,5 5,8 4,2 

HL 1194 0,0 8,7 < LOD < LOQ 0,0 8,1 0,0 7,6 

HL 1199 7,2 15,3 < LOD 3,9 0,0 16,2 0,0 10,2 

HL 1343 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

HL 1592 0,0 0,0 < LOQ < LOQ 0,0 0,0 < LOQ 6,3 

HL 2010 55,0 0,0 < LOD < LOQ 87,0 0,0 < LOQ 5,7 

HL 2350 0,0 23,7 < LOQ < LOQ 0,0 25,6 < LOQ 3,4 
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HL 1651 0,0 0,0 < LOQ < LOQ 0,0 0,0 0,0 < LOQ 

 

 Ze sedmi sloučenin byly detekovány a poté v případě dostatečně vysokého signálu 

detektoru kvantifikovány sloučeniny čtyři – kyselina chlorogenová, epikatechin, rutin a 

floridzin. Kyselina gallová, kvercetin a floretin nebyly ve vzorcích jablek detekovány CAD ani 

DAD detekcí, která vykazuje vyšší citlivost i selektivitu. 

 Nejvyšší celkový obsah fenolických látek se nacházel v odrůdách HL 2010 

(DAD - 55,0 μg/g, CAD - 92,7 μg/g), HL 207 (DAD - 84,6 μg/g, CAD - 85,9 μg/g), Meteor 

(DAD - 32,4 μg/g, CAD - 31,0 μg/g), HL 1199 (DAD - 26,4 μg/g, CAD - 26,4 μg/g) a HL 2350 

(DAD - 23,7 μg/g, CAD - 29,0 μg/g). U ostatních odrůd byl zaznamenán nižší obsah 

polyfenolických látek, případně byly naměřené hodnoty pod LOD nebo LOQ. U odrůd HL 1343, 

HL 72, Topaz nebyla zaznamenána přítomnost žádné hledané fenolické sloučeniny. Na základě 

chromatogramů jednotlivých odrůd je patrné rozdílné zastoupení a obsah jednotlivých analytů 

stejně jako rozdílné složení rostlinné matrice. 
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6.3 Vliv prodlevy mezi sklizní, zpracováním a analýzou na fenolický 

profil odrůd 
 Podstatný vliv na fenolický profil dané odrůdy má i časová prodleva mezi sklizní a 

samotnou analýzou. Pro porovnání byla vybrána odrůda HL 1651, která byla před zpracováním 

skladována tři měsíce v lednici při 4°C. Na chromatogramu je znázorněn černou křivkou extrakt 

této odrůdy z roku 2018, modře je znázorněn rozmražený a znovu analyzovaný extrakt odrůdy 

z roku 2017, který byl zpracován ihned po sklizni. Z chromatogramů u obou typů detekce je 

patrný vyšší obsah fenolických látek, který lze vysvětlit jejich uvolněním z glykosidických forem 

během prodlevy mezi sklizní a zpracováním.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Obr. 52: Chromatogram separace extraktu odrůdy HL 1651 s použitím DAD detekce; 

2 - kyselina chlorogenová; 3 - epikatechin; 4 - rutin, 5 - floridzin 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Obr. 53: Chromatogram separace extraktu odrůdy HL 1651 s použitím CAD detekce; 

2 - kyselina chlorogenová; 3 - epikatechin; 4 - rutin, 5 - floridzin 
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7 Závěr 
 Tato diplomová práce se zabývala validací metody HPLC-DAD-CAD a její aplikací pro 

stanovení obsahu sedmi fenolických látek (kyselina gallová, chlorogenová, epikatechin, rutin, 

floridzin, kvercetin, floretin) v  jablkách 20 odrůd.  

 Validace metody byla provedena a vyhodnocena dle pokynů FDA. V rámci validace byl 

proveden SST test, který zahrnoval rozlišení, faktor symetrie, píkovou kapacitu a 

opakovatelnost retenčního času a plochy píku. Výsledky těchto parametrů splňovaly podmínky 

stanovené organizací FDA kromě faktoru symetrie u kvercetinu, který byl vyšší, než doporučuje 

FDA, a to u obou detektorů.  

 Dále validace zahrnuje hodnocení správnosti metodou výtěžnosti. Získané hodnoty se 

nacházejí v požadovaném rozmezí 80 – 120 %. Dále byla hodnocena přesnost, kdy limit 5 % byl 

překročen u DAD detekce u epikatechinu a u CAD detekce u všech analytů. Linearita byla 

hodnocena dle hodnot koeficientů determinace. Limit 0,99 nesplňoval pouze kvercetin při CAD 

detekci. Dalšími hodnocenými parametry byly selektivita, limit detekce a limit kvantifikace. 

 V rámci SST testu a u většiny testovaných validačních parametrů poskytovaly oba typy 

detekce srovnatelné výsledky. CAD detektor je řazen mezi detektory univerzální a nezávislé na 

fyzikálně-chemických vlastnostech analytu. Problém může nastat při koeluci píků, která 

v tomto konkrétním užití nemůže být eliminována analýzou čisté matrice, protože ta není 

k dispozici.  Výhodná je kombinace s DAD detektorem, který umožní určit čistotu píku na 

základě UV spektra a tím ověřit selektivitu metody a případně eliminovat interference matrice, 

která se liší složením u jednotlivých odrůd. 

 V reálných vzorcích odrůd byly zaznamenány kyselina chlorogenové, epikatechin, rutin 

a floridzin. Zastoupení a obsah fenolických látek se liší dle odrůdy. Nejvyšší celkový obsah 

fenolických látek se nachází v odrůdách HL 2010, HL 207, Meteor, HL 1199, HL 2350. 

V odrůdách HL 1343, HL 72, Topaz nebyl zaznamenán žádný hledaný analyt. U ostatních odrůd 

byly naměřené hodnoty analytů nízké nebo pod limity detekce či kvantifikace. 
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