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ABSTRAKT 

 

Univerzita Karlova v Praze 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra analytické chemie 

Kandidát: Mgr. Helena Kymlová 

Konzultant: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, PhD. 

Název rigorózní práce: Vývoj GC metody pro stanovení acetátu vitamínu E v potravních 

doplňcích 

 

Byla vyvinuta GC metoda pro stanovení obsahu vitamínu E acetátu v potravních 

doplňcích. Metoda byla optimalizována a validována.  

Pro analýzu byla pouţita kolona Capillary GC, Equity Columns, Equity 
TM

 – 5 poly (5 

% bifenyl / 95 % dimethylpolysiloxan); 0,32 mm ID x 30 m; 1,0 mm dr. Jako nosný proud 

bylo pouţito helium. Dělicí poměr byl 1 : 100. K detekci byl pouţit plamenoionizační 

detektor. Optimální podmínky pro analýzu: teplota kolony 340 °C, teplota nástřiku 340 °C, 

teplota detektoru 320 °C, průtoková rychlost 2 ml/min. Jako vnitřní standard byl zvolen 

fenoxykarb.  

Metoda byla vyuţita pro analýzu vitamínu E acetátu v potravních doplňcích Geladrink 

Forte práškový nápoj – ananas a Chondrotin MSM 2600. Stanovený obsah vitamínu E acetátu 

byl přepočítán na obsah vitamínu E, který deklaruje výrobce. 
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ABSTRACT 

 

Charles University in Prague 

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Analytical Chemistry 

Candidate: Mgr. Helena Kymlová 

Consultant: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, PhD. 

Title of Thesis: Development of GC metod for the determination of vitamine E acetate in 

nutritive supplements 

 

A GC method was developed for the determination of content of vitamine E acetate in 

nutritive supplements. The method was optimised and validated. 

The column Capillary GC, Equity Columns, Equity 
TM

 – 5 poly (5 % bifenyl / 95 % 

dimethylpolysiloxan); 0,32 mm ID x 30 m; 1,0 mm dr was used for the analysis. Helium was 

used as a carrier. Split was 1 : 100. Flame-ionization detector was used for detection. Optimal 

conditions for analysis: temperature of column 340 °C, temperature of injection 340 °C, 

temperature of detector 320 °C, flow-rate 2 ml/min. Fenoxycarb was chosen as an internal 

standard.  

The method was used for an analysis of vitamine E acetate in nutritive supplements 

Geladrink Forte pulverized drink – pineapple and Chondrotin MSM 2600. Determined 

concentration of vitamine E acetate was re-counted to the content of vitamine E declared by 

producer. 
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1.1 ÚVOD PRÁCE 

Vitamín E acetát je suchá, prášková forma vitamínu E. Vitamín E je v tucích 

rozpustný vitamín slouţící jako kofaktor v některých enzymových systémech. Je to 

antioxidant. Antioxidanty jsou látky, které ničí volné radikály přispívající ke stárnutí a vývoji 

mnoha zdravotních problémů. 

Řada kolagenních doplňků stravy Geladrink tvoří unikátní komplexní systém 

intenzivní péče o bolavé klouby. Obsahuje celou řadu přípravků s různým sloţením a vysokou 

obsaţností účinných látek. V malém mnoţství obsahuje i vitamín E. Přípravky jsou vyráběny 

ve formě kapslí, práškové směsi pro přípravu nápoje a biosolu. Vitamín E je obsaţen také 

v přípravku Chondrotin MSM 2600, glykosaminoglykanovém chondronutraceutiku s 

rostlinnými antioxidanty pro ochranu, výţivu, hydrataci a regeneraci kloubních chrupavek. 

Český lékopis 2009 doplněk 2010 uvádí jako metodu stanovení vitamínu E acetátu 

plynovou chromatografii. Plynová chromatografie je jedna z nejdůleţitějších a 

nejpouţívanějších chromatografických metod s moţností kvalitativního i kvantitativního 

hodnocení separovaných sloţek směsi. Výhodami metody jsou jednoduchost, vysoká citlivost 

a velmi vysoká separační účinnost při minimální spotřebě vzorku. 

 

http://www.orling.cz/cz/humanni-produkty/geladrink/
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1.2 CÍL PRÁCE 

Cílem této práce bylo vyvinout GC metodu pro stanovení vitamínu E acetátu 

v potravních doplňcích. Bylo nutné nalézt optimální podmínky pro separaci a poté metodu 

validovat, aby mohla být pouţita pro stanovení obsahu vitamínu E v přípravcích Geladrink 

Forte práškový nápoj – ananas a Chondrotin MSM 2600. 
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2.1 VITAMÍN E ACETÁT, VITAMÍN E 

2.1.1 CHARAKTERISTIKA 

 Vitamín E acetát je suchá, prášková forma vitamínu E, která nemá antioxidační 

vlastnosti, dokud není acetát absorbován a přeměněn ve střevě. Acetát vitamínu E je ester a je 

mnohem stabilnější vůči světlu a kyslíku neţ tokoferol. Ţivotnost esteru je větší neţ 

neesterifikované formy.  

 Běţně dostupný zdroj stabilního vitamínu E je syntetický DL-alfa-tokoferyl acetát, 

který existuje  v osmi izomerech. DL-alfa-tokoferyl acetát je plně synetická forma alfa-

tokoferolu. Alternativní přírodní forma stabilního vitamínu E je D-alfa-tokoferyl acetát, který 

je odvozen z rostlinných olejů a existuje ve formě jednoho izomeru[1]. 

 Vitamín E je v tucích rozpustný vitamín nacházející se v mnoha potravinách, tucích a 

olejích. Slouţí jako kofaktor v některých enzymových systémech. Je to antioxidant. 

Antioxidanty jsou látky, které ničí volné radikály – škodlivé sloučeniny v těle, které poškozují 

DNA (genetický materiál) a mohou způsobit buněčnou smrt. Předpokládá se, ţe volné 

radikály přispívají ke stárnutí, stejně jako k vývoji mnoha zdravotních problémů, zahrnující 

srdeční onemocnění a rakovinu. Antioxidanty poskytují ochranu proti těmto okolnostem a 

také pomáhají redukovat poškození způsobené toxickými chemikáliemi a škodlivinami. 

Vitamín E je také důleţitý při tvorbě červených krvinek a pomáhá při vyuţití vitamínu K 

[2,3]. 

 

INDIKACE: 

 Prevence při poruchách plodnosti, vegetativních poruchách v klimakteriu, při 

poruchách menstruačního cyklu. Podpůrná léčba degenerativních onemocnění kůţe a sliznic 

dýchacích cest, dermatomyozitidy a myozitidy degenerativního typu, tardivní dyskineze, 

podpůrná léčba degenerativních onemocnění nervového systému (např. Alzheimerovy 

choroby), kloubního a šlachového aparátu, poruchy výţivy a poruchy resorpce (podvýţiva, 

jednostranná strava bez obsahu vitamínu E, stavy po střevních a ţaludečních operacích, 

hepatální onemocnění, poruchy resorpce tuků a v tucích rozpustných vitamínů), perinatální 

poruchy (retinopatie nedonošených, nitrokomorové krvácení). Jako pomocná léčba při 

revmatických onemocněních a u některých endokrinních onemocnění (poruchy funkce štítné 

ţlázy, hormonální poruchy funkce pohlavních ţláz, muţská sterilita). Prevence aterosklerózy 

(ischemická choroba srdeční, cévní onemocnění mozku). Prevence rakoviny [2, 4]. 
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KONTRAINDIKACE: 

 Známá přecitlivělost na vitamín E. Zvýšená tendence k tromboembolickým příhodám 

(varixy, hluboká ţilní trombóza) [4]. 

 

INTERAKCE: 

 Při současném podávání kortikoidů a hormonální antikoncepce se zvyšuje riziko ţilní 

trombózy. Moţnost potenciace účinku antikoagulancií. Látky omezující resorpci tuků mohou 

sniţovat resorpci (cheláty, laxativa, hypolipidemika). Vysoké dávky vitamínu E odbourávají 

zásoby vitamínu A v organismu. Ţelezo zvyšuje denní potřebu vitamínu E [4]. 

 

PŘEDÁVKOVÁNÍ: 

 Předávkování můţe způsobit nauzeu, flatulenci, bolest hlavy, slabost, průjem, sklony 

ke krvácení, změnu imunity, sníţení sexuální funkce, zvýšené riziko sráţení krve. Můţe dojít 

ke změně metabolismus štítné ţlázy, hypofýzy, hormonů nadledvin [3]. 

 

DEFICIT: 

 Symptomy váţného deficitu zahrnují svalovou slabost, ztrátu svalové hmoty, 

abnormální pohyby očí, zhoršené vidění, ztrátu koordinace. Chronický nedostatek můţe také 

způsobit problémy s játry a ledvinami [2]. 

 

DÁVKOVÁNÍ: 

 Muţi: 10 mg/den (15 IU) 

 Ţeny: 8 mg/den (12 IU) 

 Těhotné ţeny: 10 mg/den (15 IU) 

 Kojící ţeny: 12 mg/den (18 IU) 

 Děti: 3 mg/den (4,5 IU)  [1, 3]. 

 

ZDROJE: 

 Rostlinné oleje a z nich získané produkty, pšeničné klíčky, obilí, ořechy (lískové, 

vlašské, brazilské), mandle, slunečnicová semena, arašídy, arašídový olej, listová zelenina, 

chřest, avokádo, brokolice, špenát, bavlníkový olej, šafrán, šafránový olej, sojový olej, játra, 

vejce [1, 2, 3]. 
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Tabulka 1: Charakteristika vitamínu E acetátu [5] 

 

  Vitamín E acetát 

Chemický název 

[2R-[2R*(4R*,8R*)]]-3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-
2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-1-benzopyran-6-ol 
acetate 

Synonymum D-alpha-Tocopheryl acetate 

Strukturní vzorec   

Sumární vzorec C31H52O3 

CAS 58-95-7 

Molekulová hmotnost 472.75 

 

 

 

Tabulka 2: Charakteristika vitamínu E [6] 

 

  Vitamín E 

Chemický název 
(2R)-3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-
4,8,12-trimethyltridecyl]-2H-1-benzopyran-6-ol 

Synonymum D-alpha-Tocopherol 

Strukturní vzorec   

Sumární vzorec C29H50O2 

CAS 59-02-9 

Molekulová hmotnost 430.71 

 



 18 

2.1.2 METODY STANOVENÍ VITAMÍNU E ACETÁTU 

2.1.2.1 STANOVENÍ VITAMÍNU E ACETÁTU DLE ČESKÉHO LÉKOPISU 2009 

DOPLŇKU 2010 

 Český lékopis 2009 doplněk 2010 uvádí v článku Tocoferoli alfa acetas jako metodu 

stanovení plynovou chromatografii. 

 Stanovení probíhá za následujících podmínek: 

 Kolona: 

- Materiál: Tavený křemen 

- Rozměry: Délka 30 m, vnitřní průměr 0,25 mm 

- Stacionární fáze: Polydimethylsiloxan R (tloušťka filmu 0,25 µm) 

 Nosný plyn: Helium pro chromatografii R 

 Průtoková rychlost: 1 ml/min 

 Dělicí poměr: 1 : 100 

 Teplota:  

- Kolona: 280 °C 

- Nástřikový prostor: 290 °C 

- Detektor: 290 °C 

 Detekce: Plamenoionizační detektor 

 Vnitřní standard: Skvalan [7]. 

 

2.1.2.2 DALŠÍ METODY STANOVENÍ VITAMÍNU E ACETÁTU 

 Mezi další metody pouţívané ke stanovení vitamínu E acetátu patří: 

 HPLC [8, 9, 10] 

 HPTLC [11]  

 Diferenční pulsní voltametrie [12] 

 Voltametrie [13] 

 Superkritická fluidní extrakce (SFE) kombinovaná s kapalinovou chromatografií – 

hmotnostní spektrometrií (LC – MS) [14] 

 Inverzní plynová chromatografie [15]. 
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2.2 GELADRINK FORTE, GELADRINK PLUS, 

CHONDROTIN MSM 2600 

2.2.1 GELADRINK FORTE 

Geladrink Forte je kompletní arthronutraceutikum pro regeneraci celého kloubního 

systému. Obsahuje unikátní a vysoce účinný komplex chondroprotektivních látek SYSADOA 

ochraňujících a vyţivujících nejenom kloubní chrupavky, ale celý kloubní systém, 

přinášejících úlevu od bolestí a obnovujících pohyblivost kloubů při osteoartróze. Je určen ke 

kompletní ochraně, výţivě a regeneraci tkání tvořících kloubní systém jako chrupavky, kosti, 

vazivo a šlachy. Lze jej uţívat dlouhodobě jako podpůrný prostředek k ochranným procesům 

pojivové tkáně tvořící pohybový aparát.  

Geladrin Forte existuje ve formě kapslí nebo prášku. 

 

SLOŽENÍ: 

 Kolagenní peptidy GELITA® ovlivňují činnost chrupavkových a kostních buněk a 

zvyšují tvorbu kloubního kolagenu o 100 %. Jako jediný zdroj obsahují aţ 20x více 

ţivotně důleţitých aminokyselin glycin a prolin. Tyto aminokyseliny propůjčují 

kloubním tkáním pevnost a pruţnost a podporují tvorbu chrupavky a regeneraci 

ostatních kloubních tkání.  

 Chondroitinsulfát a glukosaminsulfát přispívají k další ochraně kloubních chrupavek, 

neboť stimulují syntézu proteoglykanů, sniţují aktivitu enzymů poškozujících kloubní 

chrupavku. Váţou v chrupavce velké mnoţství vody a zlepšují tak mechanicko-

elastické vlastnosti kloubních chrupavek a jejich pruţnost. Dále stimulují produkci 

kyseliny hyaluronové, která je součástí kloubní tekutiny a ovlivňuje hydrataci 

kloubních chrupavek. 

 MSM – methylsulfonylmethan je látka přírodního původu. Je zdrojem organicky 

vázané síry. Hlavním účinkem této látky je účast organické síry při tvorbě struktury 

kolagenních vláken, coţ přispívá ke správnému utváření chrupavkové i kostní tkáně. 

MSM působí také jako silný antioxidant a zabraňuje tak volným peroxidovým 

radikálům v poškozování chrupavkových i kostních buněk a tkání. Má detoxikační 

účinky. 



 20 

 Boswellia Serrata je strom rostoucí převáţně v Indii. Extrakt získávaný z jeho kůry 

obsahuje vysoké mnoţství kyseliny boswellové, která zmírňuje zánětlivé procesy a 

má příznivé účinky na mírnění projevů osteoartrózy. Pomáhá při ranní ztuhlosti a 

zlepšuje pohyblivost kloubů. 

 Vitamín C je důleţitý pro produkci kolagenu a pojivových tkání, zvyšuje 

obranyschopnost organismu a působí jako účinný antioxidant. 

 Selen má významný vliv v procesu revmatoidních zánětů. Spolu s vitamínem E 

pozitivně ovlivňuje průběh osteoartrózy. Působí jako silné antioxidanty a chrání 

organismus před škodlivým působením volných radikálů. 

 Mangan významně zasahuje do metabolismu kolagenu a glykosaminoglykanů a podílí 

se na tvorbě tělních pojivových tkání. 

 

Tabulka 3: Složení přípravku Geladrink Forte 

 

Účinná látka 
Složení ve 100 g 

přípravku 

Kolagenní peptidy 57,1 g 

Glukosaminsulfát 10,7 g 

Chondroitisulfát 5,7 g 

MSM 4,3 g 

Boswellia Serrata 715,0 µg 

Vitamín C 715,0 mg 

Vitamín E 357,5 mg 

Selen 357,5 mg 

Mangan 14,3 mg 

 

POUŽITÍ: 

Geladrink Forte se pouţívá k ochraně a regeneraci kloubních chrupavek a ostatních 

tkání celého kloubního systému a při osteoartróze projevující se citlivostí na chlad a počasí, 

ztuhlostí kloubů při začátku pohybu, bolestí v kloubech při pohybu a po klidu, únavovou 

bolestí po větším zatíţení, bolestí při pohybu, noční bolestí v klidu, bolestí svalů a výrazným 

zhoršením pohyblivosti [16]. 
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2.2.2 GELADRINK PLUS 

Geladrink Plus je kombinované arthronutraceutikum nové generace pro regeneraci 

kloubů. Obsahuje kolagenní peptidy nové generace, které podporují tvorbu kolagenu pro 

pevnost chrupavek, urychlují hojivé procesy v kloubních tkáních, dodávají potřebné stavební 

látky, neboť obsahují 3x více ţivotně důleţitých aminokyselin glycin a prolin a navíc obsahují 

hydroxyprolin a hydroxyglicin, které jsou nezbytně nutné pro vytvoření struktury kolagenu a 

propůjčují kolagenním vláknům a kloubním tkáním pevnost.  

Geladrink Plus existuje ve formě kapslí nebo prášku. 

 

SLOŽENÍ: 

 Kolagenní peptidy jsou "posilující výţivou" pro klouby, neboť zvyšují tvorbu 

kloubního kolagenu o 100 %. 

 MSM – methylsulfonylmethan 

 Chondroitinsulfát a glukosaminsulfát 

 Vitamín C 

 Hořčík, mangan a měď významně zasahují do metabolismu kolagenu, 

chondroitinsulfátu a glukosaminsulfátu a podílejí se na tvorbě tělních pojivových 

tkání. 

 Biotin je nezbytný pro normální utilizaci ţivin, podporu a růst tělních buněk a tkání. 

 

Tabulka 4: Složení přípravku Geladrink Plus 

 

Účinná látka 
Složení ve 100 g 

přípravku 

Kolagenní peptidy 79,2 g 

Glukosaminsulfát 1667,0 mg 

Chondroitisulfát 833,0 mg 

MSM 833,0 mg 

Vápník 700,0 mg 

Hořčík 250,0 mg 

Mangan 8,0 mg 

Měď 8000,0 µg 

Vitamín C 500,0 mg 

Vitamín B6 8,0 mg 

Biotin 2500,0 µg 
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POUŽITÍ: 

Geladrink Plus je určen: 

 k ochraně a regeneraci kloubních chrupavek, kostí a vazů  

 při onemocnění a poranění pohybového aparátu  

 k posílení kloubů při dysplazii kyčelních kloubů dětí  

 pro úlevu od dlouhotrvajících obtíţí a zvýšení pohyblivosti kloubů  

 k doplnění konzervativní léčby osteoartrózy nesteroidními antirevmatiky, 

kortikosteroidy, hyaluronáty ... 

 k doplnění operativní léčby před a po instalaci umělé náhrady kloubu [16]. 
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2.2.3 CHONDROTIN MSM 2600 

Chondrotin MSM 2600 je glykosaminoglykanové chondronutraceutikum s rostlinnými 

antioxidanty pro ochranu, výţivu, hydrataci a regeneraci kloubních chrupavek. 

 Chondrotin MSM 2600 existuje ve formě kapslí. 

 

SLOŽENÍ: 

 MSM – methylsulfonylmethan 

 Chondroitinsulfát a glukosaminsulfát 

 Taurin, vitamín E a selen působí jako komplex antioxidantů a chrání pojivové tkáně 

před škodlivým působením volných peroxidových radikálů. Pozitivně ovlivňují 

průběh osteoartrózy a sniţují bolestivost. 

 Rutin a vitamín C zvyšují prostupnost cévních kapilár, zlepšují krevní oběh v tkáních 

kloubního systému a sniţují otoky dolních končetin. 

 Mangan významně zasahuje do metabolismu kolagenu, chondroitinsulfátu a 

glukosaminsulfátu a podílí se na tvorbě tělních pojivových tkání. 

 Biotin 

 

Tabulka 5: Složení přípravku Chondrotin MSM 2600 

 

Účinná látka 
Složení ve 100 g 

přípravku 

Glukosaminsulfát 35,3 g 

Chondroitisulfát 11,8 g 

MSM 29,4 g 

Vitamín B1 220,5 mg 

Vitamín B5 294,0 mg 

Vitamín C 13,7 g 

Vitamín E 1470,0 mg 

Biotin 8823,0 µg 

Selen 1470,0 µg 

Mangan 58,8 mg 

Taurin 2,9 g 

Rutin 2,9 g 
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POUŽITÍ: 

 Přípravek se uţívá jako doplněk stravy při osteoartróze a jiných pohybových obtíţích, 

k intenzivní ochraně kloubních chrupavek při kloubních onemocněních ve všech lokalizacích 

(drobné klouby rukou i nohou, ramenní klouby, kolenní a kyčelní klouby, klouby páteře) [16]. 
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2.3 CHROMATOGRAFIE 

2.3.1 PRINCIP CHROMATOGRAFIE 

 Chromatografické metody jsou velice široce vyuţívané separační metody, umoţňující 

analýzu směsí – s moţností kvalitativního a kvantitativního hodnocení separovaných sloţek 

směsi.  

 Při chromatografických metodách se mnohonásobně ustavuje rovnováha součástí 

analyzované směsi mezi dvěma vzájemně nemísitelnými fázemi. Jedna nepohyblivá, 

stacionární fáze má schopnost různou měrou zadrţovat jednotlivé součásti analyzované směsi, 

druhá pohyblivá, mobilní fáze vymývá (eluuje) jednotlivé součásti směsi ze stacionární fáze a 

odnáší je ve směru toku různou rychlostí, čímţ dojde k jejich oddělení. Rychlost postupu 

látky závisí na sorpční rovnováze, tj. čím pevněji se látka sorbuje na stacionární fázi, tím 

pomaleji v chromatografickém systému postupuje. 

 Chromatografické metody lze rozlišit z několika hledisek: 

 podle charakteru mobilní fáze: chromatografie kapalinová, plynová  

 podle uspořádání stacionární fáze: chromatografie kolonová, plošná 

(tenkovrstvá, papírová) 

 podle podstaty separačního procesu: chromatografie adsorpční, 

rozdělovací, iontově výměnná, gelová, afinitní 

 podle pouţité techniky: chromatografie eluční, vytěsňovací, frontální 

analýza  [17, 18]. 
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2.3.2 PLYNOVÁ CHROMATOGRAFIE (GAS CHROMATOGRAPHY) - 

GC 

 Plynová chromatografie se vyuţívá pro analýzu těkavých látek, které lze zahřátím 

převést na páry aniţ dochází k jejich rozkladu. Je s výhodou pouţitelná pro analýzu plynů. U 

látek, které se zvýšenou teplotou rozkládají, je nutné před GC analýzou podrobit analyzovaný 

vzorek chemické reakci s vhodnými derivatizačními činidly (tzv. derivatizace) za vzniku 

těkavých derivátů analyzovaných látek [17, 19]. 

 

2.3.2.1 PRINCIP SEPARACE LÁTEK 

 Roztok vzorku obsahujícího dělené látky se vstříkne do vyhřívaného prostoru 

dávkovače, kde se ihned vypaří a je unášen mobilní fází – proudem nosného plynu do 

chromatografické kolony, umístěné v termostatu. Dělené látky se na počátku kolony sorbují 

ve stacionární fázi a poté se desorbují čistým nosným plynem. Z kolony vystupují látky do 

detektoru, kde se registruje signál odpovídající změnám koncentrace v nosném plynu 

vystupujícím z kolony. Jako mobilní fáze se nejčastěji pouţívá dusík nebo helium [17, 19]. 

 

 

 

Obrázek 1: Schéma plynového chromatografu [20] 
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2.3.2.2 CHROMATOGRAFICKÉ KOLONY 

 Kolony se pouţívají buď náplňové nebo kapilární. 

 Náplňové kolony jsou trubice z nerezové oceli nebo skla naplněné 

granulovaným adsorbentem pro GSC nebo nosičem se zakotvenou kapalnou 

stacionární fází pro GLC. Analytické náplňové kolony mají vnitřní průměr 2 

aţ 5 mm a délku 0,5 aţ 5 m. Dnes se jiţ víceméně nepouţívají a větší vyuţití 

získaly převáţně kapilární kolony. 

 Kapilární kolony jsou tenké kapiláry z nerezové oceli, skla, převáţně však z 

křemene stočené do šroubovice o vnitřním průměru 0,1 aţ 0,5 mm a délce 10 

aţ 100 m. Funkci nosiče zastávají vnitřní stěny kapiláry, které jsou povlečeny 

kapalnou stacionární fází [17]. 

 

2.3.2.3 DETEKTORY 

 Detektor převádí výsledky dělení v chromatografické koloně na registrovatelnou 

formu. Podle charakteru analyzovaného vzorku je potřeba zvolit vhodný typ detektoru, který 

primárně určuje citlivost chromatografické analýzy. 

 Přehled nejčastěji pouţívaných detektorů: 

 Tepelně vodivostní detektor (TCD). Principem měření je rozdíl mezi tepelnou 

vodivostí nosného plynu a analyzované látky. 

 Ionizační detektory měří ionizační proud, který vzniká v důsledku přítomnosti 

nabitých částic v nosném plynu. Ionizační zdroj můţe být buď 

kyslíkovodíkový plamen nebo zdroj ionizačního záření.  

Mezi ionizační detektory patří: 

o Hmotnostní spektrometr (MS) 

o Detektor elektronového záchytu (ECD) 

o Plamenoionizační detektor (FID) 

o Termoionizační detektor (TID) 

o Fotoionizační detektor (PID) 

o Plamenofotometrický detektor (FPD) [17]. 
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2.4 VALIDACE ANALYTICKÉ METODY 

 Validace analytické metody je proces, kterým se zajišťují nejdůleţitější charakteristiky 

metody. Smyslem validace je demonstrovat, ţe vypracovaná metoda je pro daný účel vhodná. 

Cílem validace je určit podmínky, za kterých je zkušební postup pouţitelný, a zajistit stejnou 

spolehlivost při opakovaném pouţití v jedné nebo i různých laboratořích [21]. 

 

2.4.1 TEST ZPŮSOBILOSTI CHROMATOGRAFICKÉHO SYSTÉMU 

 Test způsobilosti systému představuje nedílnou součást metody a slouţí k zajištění 

přiměřené účinnosti chromatografického systému. 

 

2.4.1.1 ÚČINNOST CHROMATOGRAFICKÉHO SYSTÉMU – ZDÁNLIVÝ POČET 

TEORETICKÝCH PATER 

 Účinnost kolony (zdánlivá) můţe být vypočtena jako zdánlivý počet teoretických pater 

(N) podle vzorce, v němţ musí být vyjádřeny hodnoty tR a wh ve stejných jednotkách (času, 

objemu nebo vzdálenosti): 

 

2

5,54 R

h

t
N

w

 
  

 
 

 

v němţ značí: 

tR  retenční čas (nebo objem) nebo vzdálenost podél základní linie od bodu nástřiku ke 

kolmici spuštěné z vrcholu píku odpovídajícího dané sloţce; 

wh  šířku píku v polovině jeho výšky. 

 

Zdánlivý počet teoretických pater se mění se stanovovanou sloţkou, kolonou a 

retenčním časem.  Větší počet teoretických pater N znamená vyšší účinnost kolony [7]. 
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2.4.1.2 FAKTOR SYMETRIE 

 Faktor symetrie píku (As) (faktor chvostování píku) se vypočítá podle vzorce: 
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d


 

 

v němţ značí: 

w0,05  šířku píku v jedné dvacetině jeho výšky; 

d  vzdálenost mezi kolmicí spuštěnou z vrcholu píku a vzestupnou částí píku v jedné 

dvacetině jeho výšky. 

 

Hodnota faktoru symetrie 1,0 značí úplnou (ideální) symetrii píku [7]. 

 

2.4.1.3 ROZLIŠENÍ 

 Rozlišení (Rs) mezi píky dvou sloţek, které mají podobnou výšku, můţe být 

vypočteno ze vzorce:  
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v němţ značí: 

tR1 a tR2  retenční časy nebo vzdálenosti podél základní linie od bodu nástřiku ke 

kolmicím spuštěným dvou sousedních píků; 

wh1 a wh2  šířky píků v poloviční výšce.  

 

 Rozlišení větší neţ 1,5 odpovídá rozdělení píků na základní linii [7]. 

 

2.4.2 SELEKTIVITA 

Selektivita metody je vlastnost změřit správně a specificky danou látku v přítomnosti 

jiných látek, jeţ lze očekávat. To mohou být další účinné látky u sloţených přípravků, 

pomocné látky, nečistoty z výroby, rozkladné produkty, zbytková rozpouštědla. Tento 
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parametr se doloţí výsledky analýzy standardu, a dále např. vzorků bez analyzované látky 

obsahujících všechny sloţky přípravku, rozkladné produkty, nečistoty [21]. 

 

2.4.3 LINEARITA 

 Linearita je chápána jako přímková závislost mezi dvěma náhodnými proměnnými, tj. 

odezvou instrumentace (analytickým signálem) a koncentrací analytu. Obvykle se stanovuje 

minimálně 5 různých koncentrací v rozmezí 50 – 150 % deklarovaného obsahu. Těsnost 

vzájemné závislosti dvou náhodných proměnných charakterizuje korelační koeficient (r). Při 

lineární závislosti nabývá hodnoty +1 a čím více se blíţí jedné, tím je závislost obou 

proměnných těsnější [21, 22]. 

 

2.4.4 OPAKOVATELNOST 

 Opakovatelnost metody je definována jako těsnost shody mezi navzájem nezávislými 

výsledky zkoušek získanými za podmínek opakovatelnosti (podmínky, kdy navzájem 

nezávislé výsledky zkoušek se získají opakovaným pouţitím téţe zkušební metody na 

identickém materiálu, v téţe laboratoři, týmţ pracovníkem za pouţití týchţ přístrojů a 

zařízení, během krátkého časového rozmezí) [22]. 

 Opakovatelnost odezvy se vyjadřuje jako odhad relativní směrodatné odchylky 

(RSD%) pro řadu následných měření porovnávacího roztoku a vypočítá se ze vzorce: 
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v němţ značí: 

yi  jednotlivé hodnoty vyjádřené jako plocha píku, výška píku nebo poměr ploch u 

metody vnitřního standardu; 

ȳ  průměr jednotlivých hodnot; 

n  počet jednotlivých hodnot [7]. 
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2.4.5 PŘESNOST 

 Přesnost metody je míra shody mezi jednotlivými výsledky opakovaně získanými 

s jedním homogenním vzorkem. Obvykle se tento vzorek nezávisle šestkrát analyzuje 

kompletním postupem včetně přípravy vzorku. Přesnost se vyjadřuje jako relativní 

směrodatná odchylka těchto šesti stanovení [21]. 

 Podle podmínek opakování se rozlišují 3 úrovně přesnosti: 

 Opakovatelnost (repeatability) – metoda se opakuje stejným způsobem jedním 

pracovníkem se stejnými činidly na tomtéţ přístroji. 

 Mezilehlá přesnost (intermediate precision) – metoda se provádí s různými 

činidly, analytiky i přístroji, v různý den, ale v jedné laboratoři a se stejným 

vzorkem. 

 Reprodukovatelnost (reproducibility) – provedení je stejné jako u mezilehlé 

přesnosti s tím rozdílem, ţe probíhá v různých laboratořích [21, 23]. 

 

2.4.6 SPRÁVNOST 

 Správnost (accuracy) vyjadřuje shodu mezi získaným výsledkem a správnou 

hodnotou. Správnou hodnotu lze zjistit jinou nezávislou metodou s ověřenou správností, nebo 

se připraví modelový vzorek ze všech sloţek přípravku a přesně přidaného standardu.  

 Správnost se obvykle zjistí analýzou nejméně šesti vzorků a vyjádří se jako rozdíl 

správné a získané hodnoty nebo jako výtěţnost (recovery). 

 Výtěţnost udává poměr mnoţství (koncentrační) analytu získaného danou analytickou 

metodou k přijaté referenční hodnotě (v %): 

 

I

II
e

n

n
R  100  

 

v němţ značí: 

nI  koncentrace vloţená (správná); 

nII  koncentrace stanovená metodou [21, 22]. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
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3.1 POUŽITÉ PŘÍSTROJE 

Chromatografický systém: 

GC chromatograf:  Shimadzu GC-17A (Japonsko) 

Kolona: Capillary GC, Equity Columns, Equity 
TM

 – 5 poly (5 % bifenyl / 95 % 

dimethylpolysiloxan); 0,32 mm ID x 30 m; 1,0 mm dr 

Dávkování:   Shimadzu autoinjector AOC-20i 

Mobilní fáze:  Helium 

Detekce:  FID 

Vyhodnocení:  Software CSW, verze 1.7 for Windows (Data Apex, Praha, ČR) 

 

Ultrazvuková lázeň: Bandelin Sonorex Digitec, Berlin, SRN 

 

Analytické váhy:  Sartorius 2004 MP, SRN 
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3.2 CHEMIKÁLIE 

 Vitamín E acetát 96,0 % (Sigma Aldrich) 

 Geladrink Forte práškový nápoj – ananas, exspirace: 03. 03. 2011 (Orling) 

 Geladrink Plus práškový nápoj – višeň, exspirace: 05. 05. 2011 (Orling) 

 Chondrotin MSM 2600, exspirace: 03. 11. 2010 (Orling) 

 Methanol (Sigma Aldrich) 

 Hexan (Lach-Ner) 

 Denaturovaný ethanol 96,0 % 

 Cholekalciferol (Sigma Aldrich) 

 Retinyl acetát (Sigma Aldrich) 

 β-karoten (Sigma Aldrich) 

 Permethrin (Aveflor) 

 Fenoxykarb (Aveflor) 

 Methyl-palmitát (Sigma Aldrich) 

 Cineol 99 % (Lachema) 

 3-chlorfenyl (Lachema) 

 Difenylamin (Lachema) 

 1-naftol (Lachema) 

 2,3,4,6-tetrachlorfenol (Lachema) 

 Dodekanol (Lachema) 

 6-hydroxychinolin (Lachema) 

 α-asaron (Lachema) 
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3.3 PŘÍPRAVA ROZTOKŮ 

3.3.1 PŘÍPRAVA ZÁSOBNÍCH ROZTOKŮ 

Zásobní roztok vitamínu E acetátu byl připraven v 50,0 ml odměrné baňce 

rozpuštěním 0,20050 g vitamínu E acetátu v hexanu a jeho doplněním po rysku. 

 

Zásobní roztok fenoxykarbu (1) byl připraven v 50,0 ml odměrné baňce rozpuštěním 

1,00088 g fenoxykarbu v methanolu a jeho doplněním po rysku. 

 

Zásobní roztok fenoxykarbu (2) byl připraven v 500,0 ml odměrné baňce rozpuštěním 

1,0019 g fenoxykarbu v methanolu a jeho doplněním po rysku. 

 

3.3.2 PŘÍPRAVA PRACOVNÍCH ROZTOKŮ 

Pracovní roztok pro kalibraci 1 o koncentraci vitamínu E acetátu 100,25 mg/l a 

fenoxykarbu 500,44 mg/l byl připraven v 25,0 ml odměrné baňce z 0,625 ml zásobního 

roztoku vitamínu E acetátu a 0,625 ml zásobního roztoku fenoxykarbu (1) a doplněním 

methanolem po rysku. 

 

Pracovní roztok pro kalibraci 2 o koncentraci vitamínu E acetátu 200,5 mg/l a 

fenoxykarbu 1000,88 mg/l byl připraven v 25,0 ml odměrné baňce z 1,25 ml zásobního 

roztoku vitamínu E acetátu a 1,25 ml zásobního roztoku fenoxykarbu (1) a doplněním 

methanolem po rysku. 

 

Pracovní roztok pro kalibraci 3 o koncentraci vitamínu E acetátu 300,75 mg/l a 

fenoxykarbu 1501,32 mg/l byl připraven v 25,0 ml odměrné baňce z 1,875 ml zásobního 

roztoku vitamínu E acetátu a 1,875 ml zásobního roztoku fenoxykarbu (1) a doplněním 

methanolem po rysku. 

 

Pracovní roztok pro kalibraci 4 o koncentraci vitamínu E acetátu 401,0 mg/l a 

fenoxykarbu 2001,75 mg/l byl připraven v 25,0 ml odměrné baňce z 2,5 ml zásobního roztoku 
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vitamínu E acetátu a 2,5 ml zásobního roztoku fenoxykarbu (1) a doplněním methanolem po 

rysku. 

Pracovní roztok pro kalibraci 5 o koncentraci vitamínu E acetátu 501,25 mg/l a 

fenoxykarbu 2502,2 mg/l byl připraven v 25,0 ml odměrné baňce z 3,125 ml zásobního 

roztoku vitamínu E acetátu a 3,125 ml zásobního roztoku fenoxykarbu (1) a doplněním 

methanolem po rysku. 

 

Pracovní roztok pro kalibraci 6 o koncentraci vitamínu E acetátu 601,5 mg/l a 

fenoxykarbu 3002,64 mg/l byl připraven v 25,0 ml odměrné baňce z 3,75 ml zásobního 

roztoku vitamínu E acetátu a 3,75 ml zásobního roztoku fenoxykarbu (1) a doplněním 

methanolem po rysku. 

 

Pracovní roztoky pro přesnost byly připraveny ve 25,0 ml odměrné baňce naváţením 

přibliţně přesně 2,5 g přípravku Geladrink Forte práškový nápoj – ananas, rozpuštěním 

v zásobním roztoku fenoxykarbu (2) a doplněním po rysku. Odměrná baňka byla vloţena na 

15 min do ultrazvukové lázně. 

 

Pracovní roztoky pro správnost byly připraveny ve 25,0 ml odměrné baňce naváţením 

přibliţně přesně 2,5 g přípravku Geladrink Plus práškový nápoj – višeň (byl pouţit jako 

placebo, jelikoţ neobsahoval vitamín E acetát), přídavkem 2,5 ml zásobního roztoku vitamínu 

E acetátu a doplněním zásobním roztokem fenoxykarbu (1) po rysku. Odměrná baňka byla 

vloţena na 15 min do ultrazvukové lázně. 

 

3.3.3 PŘÍPRAVA VZORKŮ 

 Geladrink Forte práškový nápoj – ananas 

Vzorek byl připraven ve 25,0 ml odměrné baňce naváţením přibliţně přesně 2,5 g 

přípravku Geladrink Forte práškový nápoj – ananas, rozpuštěním v zásobním roztoku 

fenoxykarbu (2) a doplněním po rysku. Odměrná baňka byla vloţena na 15 min do 

ultrazvukové lázně. Potřebné mnoţství vzorku bylo přefiltrováno přes filtr o velikosti pórů 

0,45 µm do vialky. Následně byl vzorek dávkován na kolonu autoinjektorem. 
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 Chondrotin MSM 2600 

Obsah 10 kapslí byl homogenizován ve třecí misce. Vzorek byl připraven ve 25,0 ml 

odměrné baňce naváţením přibliţně přesně 0,65 g přípravku Chondrotin MSM 2600, 

rozpuštěním v zásobním roztoku fenoxykarbu (2) a doplněním po rysku. Odměrná baňka byla 

vloţena na 15 min do ultrazvukové lázně. Potřebné mnoţství vzorku bylo přefiltrováno přes 

filtr o velikosti pórů 0,45 µm do vialky. Následně byl vzorek dávkován na kolonu 

autoinjektorem. 
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3.4 STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU E ACETÁTU 

 Byly připraveny roztoky vzorků Geladrink Forte práškový nápoj – ananas a 

Chondrotin MSM 2600, které byly následně proměřeny. 

 Výrobce na obalu deklaruje mnoţství vitamínu E. Stanovený obsah vitamínu E 

acetátu byl proto přímo přepočítán na obsah vitamínu E dle vzorce: 

 

MrmAA

MrmAA
m

EavzvzISstEa

EstEastISvzEa

i 




)()(

)()()( 10096,0
 

 

v němţ značí: 

mi obsah vitamínu E ve vzorku v %; 

AEa(vz) plocha píku vitamínu E acetátu ve vzorku; 

AEa(st) plocha píku vitamínu E acetátu ve standardu; 

AIS(vz) plocha píku fenoxykarbu ve vzorku; 

AIS(st) plocha píku fenoxykarbu ve standardu; 

mvz naváţka vzorku v g; 

mEa(st)  naváţka standardu v g; 

MrE  molární hmotnost vitamínu E (MrE = 430,72); 

MrEa  molární hmotnost vitamínu E acetátu (MrEa = 472,76); 

0,96  korekční faktor na čistotu standardu vitamínu E acetátu. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUSE 
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4.1 OPTIMALIZACE PARAMETRŮ 

4.1.1 OPTIMALIZACE TEPLOTY KOLONY 

 Pro optimalizaci teploty kolony byl pouţíván zásobní roztok vitamínu E acetátu o 

koncentraci 4010,0 mg/l. Teplota detektoru byla 290 °C, teplota nástřiku byla 290 °C, 

průtoková rychlost byla 1 ml/min a splitovací poměr byl 1/100. Byly proměřeny teploty 280 

°C, 300 °C, 320 °C a 340 °C. 

 Jako optimální byla zvolena teplota 340 °C, retenční čas byl při této teplotě nejkratší, 

analýza tedy probíhala nejrychleji. 

 

Tabulka 6: Hodnoty měření optimalizace teploty kolony 

 

Teplota kolony 
[°C] Retenční čas [min] 

280 23,69 

300 13,15 

320 7,85 

340 5,08 

 

4.1.2 OPTIMALIZACE PRŮTOKOVÉ RYCHLOSTI 

 Pro optimalizaci průtokové rychlosti byl pouţíván zásobní roztok vitamínu E acetátu o 

koncentraci 4010,0 mg/l. Teplota detektoru byla 290 °C, teplota nástřiku byla 290 °C, teplota 

kolony byla 340 °C a splitovací poměr byl 1/100. Byly proměřeny 3 průtokové rychlosti. 

 Jako optimální byla zvolena průtoková rychlost 2,0 ml/min, retenční čas byl při této 

rychlosti nejkratší. 

 

Tabulka 7: Hodnoty měření optimalizace průtokové rychlosti 

 

Průtoková 
rychlost [ml/min]  Retenční čas [min] 

1,0 5,08 

1,5 3,69 

2,0 3,09 
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4.1.3 OPTIMALIZACE TEPLOTY NÁSTŘIKU 

 Optimalizace teploty nástřiku byla provedena s cílem zjistit, zda chromatografické 

píky chvostují. Pro optimalizaci teploty nástřiku byl pouţíván zásobní roztok vitamínu E 

acetátu o koncentraci 4010,0 mg/l. Teplota detektoru byla 290 °C, teplota kolony byla 340 °C, 

průtoková rychlost byla 2 ml/min a splitovací poměr byl 1/100. Byly proměřeny teploty 290 

°C, 320 °C a 340 °C. 

 Jako optimální byla zvolena teplota 340 °C, pík při této teplotě nechvostuje. 

 

Tabulka 8: Hodnoty měření optimalizace teploty nástřiku 

 

Teplota nástřiku 
[°C] Retenční čas [min] 

290 2,77 

320 2,73 

340 2,73 

 

4.1.4 OPTIMALIZACE TEPLOTY DETEKTORU 

 Pro optimalizaci teploty detektoru byl pouţíván zásobní roztok vitamínu E acetátu o 

koncentraci 4010,0 mg/l. Teplota kolony byla 340 °C, teplota nástřiku byla 340 °C, průtoková 

rychlost byla 2 ml/min a splitovací poměr byl 1/100. byly proměřeny teploty 320 °C a 340 °C. 

 Jako optimální byla zvolena teplota 320 °C. 

 

Tabulka 9: Hodnoty měření optimalizace teploty detektoru 

 

Teplota detektoru 
[°C] Retenční čas [min] 

320 2,72 

340 2,71 

 

4.1.5 VÝBĚR VHODNÉHO VNITŘNÍHO STANDARDU 

 Aby bylo moţné kvantitativně zhodnotit průběh analýz, bylo potřeba nalézt vhodnou 

látku, pouţitelnou jako vnitřní standard. Jako vnitřní standardy byly hodnoceny tyto látky: 

cholekalciferol, retinyl acetát, β-karoten, permethrin, fenoxykarb, methyl-palmitát, cineol, 3-
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chlorfenyl, difenylamin, 1-naftol, 2,3,4,6-tetrachlorfenol, dodekanol, 6-hydroxychinolin, α-

asaron. 

 Jako vnitřní standard byl zvolen fenoxykarb. Vykazoval optimální retenční čas a tvar 

píku. Ostatní látky vykazovaly příliš nízké retenční časy nebo měly špatnou symetrii píků. 
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4.2 VALIDACE ANALYTICKÉ METODY 

4.2.1 TEST ZPŮSOBILOSTI CHROMATOGRAFICKÉHO SYSTÉMU 

4.2.1.1 ÚČINNOST CHROMATOGRAFICKÉHO SYSTÉMU – ZDÁNLIVÝ POČET 

TEORETICKÝCH PATER 

 Účinnost chromatografického systému byla ověřena změřením pracovního roztoku pro 

kalibraci 4 v testu na opakovatelnost. Výpočet byl proveden z průměru tří měření dle vzorce: 

 

2

5,54 R

h

t
N

w

 
  

 
 

 

v němţ značí: 

tR retenční čas; 

wh  šířku píku v polovině jeho výšky. 

 

Tabulka 10: Účinnost chromatografického systému 

 

Analyzovaná    
látka tR [min] wh [min] N 

Fenoxykarb 1,66 0,0267 21487 

Vitamín E acetát 4,37 0,0667 23789 

 

 Zdánlivý počet teoretických pater přesahoval u obou látek hodnotu 21000. 

 

4.2.1.2 FAKTOR SYMETRIE 

 Faktor symetrie byl ověřen změřením pracovního roztoku pro kalibraci 4 v testu na 

opakovatelnost. Výpočet byl proveden z průměru tří měření dle vzorce: 

 

0,05

2
S

w
A

d


 

 

v němţ značí: 

w0,05  šířku píku v jedné dvacetině jeho výšky; 
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d  vzdálenost mezi kolmicí spuštěnou z vrcholu píku a vzestupnou částí píku v jedné 

dvacetině jeho výšky. 

 

Tabulka 11: Faktor symetrie 

 

Analyzovaná    
látka 

w0,05 

[min] d [min] As 

Fenoxykarb 0,027 0,0135 1,000 

Vitamín E acetát 0,067 0,0335 1,000 

 

Hodnota faktoru symetrie byla pro obě látky 1,000, coţ značí úplnou (ideální) symetrii 

píku. 

 

4.2.1.3 ROZLIŠENÍ 

 Rozlišení chromatografických píků bylo ověřeno změřením pracovního roztoku pro 

kalibraci 4 v testu na opakovatelnost. Výpočet byl proveden z průměru tří měření dle vzorce: 

 

2 1
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v němţ značí: 

tR1 a tR2  retenční časy látek; 

wh1 a wh2  šířky píků v poloviční výšce.  

 

Tabulka 12: Rozlišení 

 

Analyzované látky RS 

Fenoxykarb - Vitamín E acetát 34,144 

 

 Hodnota rozlišení byla 34,144, coţ odpovídá poţadavku RS > 1,5, tedy rozdělení píků 

na základní linii. 
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Obrázek 2: Test způsobilosti chromatografického systému - chromatogram pracovního 

roztoku pro kalibraci 4 

 

 

4.2.2 SELEKTIVITA 

Separace vnitřního standardu a vitamínu E acetátu od matrice vzorku je 

dokumentována na chromatogramu na obrázku č. 2. Na chromatogramu placeba Geladrink 

Plus práškový nápoj – višeň (neobsahuje vitamín E acetát) - (obr. č. 3) je patrné, ţe 

v retenčních časech odpovídajících sledovaným látkám nejsou přítomny ţádné píky 

interferujících látek. 
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Obrázek 3: Chromatogram pracovního roztoku placeba Geladrink Plus práškový 

nápoj – višeň 
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4.2.3 LINEARITA 

Linearita byla stanovena pro roztok vitamínu E acetátu. Bylo připraveno 6 pracovních 

roztoků pro kalibraci. Interval koncentrací byl 100,25 mg/l – 601,50 mg/l. Kaţdá koncentrace 

byla měřena 2x a do výpočtu byl zařazen průměr výsledků přepočtených na plochu vnitřního 

standardu. Závislost průměrných ploch píků na jejich koncentraci byla vyhodnocena metodou 

lineární regrese. 

 

Tabulka 13: Naměřené hodnoty pro kalibrační křivku vitamínu E acetátu 

 

Koncentrace   
[mg/l] 

Průměrná plocha 
píku 

100,25 109,26 

200,50 204,34 

300,75 309,15 

401,0 426,72 

501,25 544,43 

601,50 692,86 

 

 

Tabulka 14: Data pro kalibrační křivku vitamínu E acetátu 

 

Statistické parametry pro regresi  :  y = k x + q  

Počet bodů n = 6   Odhad chyby 

Směrnice k = 1,155922  0,042528 

Abs. člen q = -24,45733  16,60359 

Korelační koef. r = 0,997304     

Reziduální odch. s = 17,83511     
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Obrázek 4: Kalibrační křivka vitamínu E acetátu 

 

 

Pro linearitu odezvy je rozhodující korelační koeficient přímky, který má být 

minimálně 0,99. Výsledky měření tomuto poţadavku vyhovovaly. 

 

4.2.4 OPAKOVATELNOST 

 Bylo provedeno opakované měření pracovního roztoku pro kalibraci 4. Koncentrace 

vitamínu E acetátu byla 401,0 mg/l. Roztok byl měřen šestkrát. Z ploch píků přepočtených na 

plochu vnitřního standardu byla vypočítána relativní směrodatná odchylka dle vzorce: 
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v němţ značí: 

yi  jednotlivé hodnoty vyjádřené jako plocha píku, výška píku nebo poměr ploch u 

metody vnitřního standardu; 

ȳ  průměr jednotlivých hodnot; 

n  počet jednotlivých hodnot. 
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Tabulka 15: Opakovatelnost měření pro vitamín E acetát 

 

Koncentrace   
[mg/l] 

Počet            
měření      

Průměrná plocha 
píku 

RSD     
[%] 

401,0 6 426,72 1,88 

 

 Hodnota relativní směrodatné odchylky byla 1,88 %. 

 

4.2.5 PŘESNOST 

 Byla provedena analýza šesti stejně připravených vzorků pro přesnost. Kaţdý vzorek 

byl měřen dvakrát. Z kaţdého měření byla vypočítána průměrná plocha píku vitamínu E 

acetátu, která byla následně přepočítána na naváţku 2,5 g. Byla vypočítána relativní 

směrodatná odchylka stanovení těchto roztoků.  

 

Tabulka 16: Přesnost metody  pro vitamín E acetát 

 

Vzorek Navážka [g] 
Průměrná plocha 

píku 

Plocha píku 
přepočtená na 
navážku 2,5 g 

1 2,5089 321,58 320,44 

2 2,5040 314,45 313,95 

3 2,5003 342,07 342,03 

4 2,5069 327,60 326,70 

5 2,5015 315,21 315,02 

6 2,5026 329,70 329,36 

 

Hodnota relativní směrodatné odchylky byla 3,19 %. 

 

4.2.6 SPRÁVNOST 

 Byla provedena šestkrát opakovaná analýza roztoku pro kalibraci 4 o koncentraci 

vitamínu E acetátu 401,0 mg/l. Tato hodnota byla stanovena jako koncentrace vloţená 

(správná). Dále byla provedena analýza šesti pracovních roztoků pro správnost, jejichţ 

příprava je uvedená v kapitole 3.3.2. Příprava pracovních roztoků.  

 Výtěţnost Ri  [%] byla vypočtena dle vzorce: 
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v němţ značí: 

nI  koncentrace vloţená (správná); 

nII  koncentrace stanovená metodou. 

 

Tabulka 17: Správnost metody pro vitamín E acetát 

 

Vzorek nI [mg/l] n II [mg/l] Ri [%] 

1 

401,0 

379,36 94,60 

2 361,07 90,04 

3 357,64 89,19 

4 375,13 93,55 

5 370,20 92,32 

6 375,40 93,62 

 

Průměrná získaná výtěţnost po analýze 6 vzorků placeba s přídavkem vitamínu E acetátu 

činila 92,22 %. 
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4.3 STANOVENÍ VITAMÍNU E V PŘÍPRAVKU GELADRINK 

FORTE 

 Byly připraveny pracovní roztok pro kalibraci 4 a tři roztoky vzorku Geladrink Forte 

práškový nápoj – ananas. Kaţdý roztok byl dvakrát analyzován. Z průměrů naměřených 

hodnot byl podle vzorce v kapitole 3.4. vypočítán obsah vitamínu E. 

 

Tabulka 18: Stanovení obsahu vitamínu E v přípravku Geladrink Forte práškový nápoj – 

ananas 

 

Vzorek AEa(vz) AEa(st) AIS(vz) AIS(st) 
mvz        

[g] 
mEa(st)   

[g] 
mi         

[%] 

1 342,07 

426,72 1202,46 1058,25 

2,5003 

0,01 

0,2468 

2 327,60 2,5069 0,2357 

3 329,70 2,5026 0,2376 

 

 Výrobce na obalu přípravku Geladrink Forte práškový nápoj – ananas uvádí hodnotu 

vitamínu E 357,5 mg ve 100 g přípravku, tedy 0,3575 %. Průměrná hodnota zjištěná metodou 

byla 0,2400 %, coţ odpovídá 67,13 % deklarovaného mnoţství vitamínu E. 
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Obrázek 5: Chromatogram roztoku vzorku Geladrink Forte práškový nápoj – ananas 

 



 51 

4.4 STANOVENÍ VITAMÍNU E V PŘÍPRAVKU 

CHONDROTIN MSM 2600 

 Byly připraveny pracovní roztok pro kalibraci 4 a tři roztoky vzorku Chondrotin MSM 

2600. Kaţdý roztok byl dvakrát analyzován. Z průměrů naměřených hodnot byl podle vzorce 

v kapitole 3.4. vypočítán obsah vitamínu E. 

 

Tabulka 19: Stanovení obsahu vitamínu E v přípravku Chondrotin MSM 2600 

 

Vzorek AEa(vz) AEa(st) AIS(vz) AIS(st) 
mvz        

[g] 
mEa(st)   

[g] 
mi         

[%] 

1 451,73 

426,72 1202,46 1058,25 

0,632 

0,01 

1,2893 

2 464,03 0,6525 1,2828 

3 462,52 0,6547 1,2743 

 

 Výrobce na obalu přípravku Chondrotin MSM 2600 uvádí hodnotu vitamínu E 1470 

mg ve 100 g přípravku, tedy 1,470 %. Průměrná hodnota zjištěná metodou byla 1,2821 %, coţ 

odpovídá 87,22 % deklarovaného mnoţství vitamínu E. 
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Obrázek 6: Chromatogram roztoku vzorku Chondrotin MSM 2600 
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5 ZÁVĚR 
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Byla vyvinuta GC metoda pro stanovení vitamínu E acetátu v potravních doplňcích. 

Metoda byla optimalizována a validována. 

 Byly nalezeny optimální podmínky pro GC stanovení vitamínu E acetátu, které jsou 

následující: 

 Kolona: Capillary GC, Equity Columns, Equity 
TM

 – 5 poly (5 % bifenyl / 95 % 

dimethylpolysiloxan); 0,32 mm ID x 30 m; 1,0 mm dr 

 Nosný plyn: Helium 

 Průtoková rychlost: 2 ml/min 

 Dělicí poměr: 1 : 100 

 Teplota:  

- Kolona: 340 °C 

- Nástřikový prostor: 340 °C 

- Detektor: 320 °C 

 Detekce: FID 

 Vnitřní standard: fenoxykarb 

 

Byla testována způsobilost chromatografického systému. Účinnost 

chromatografického systému byla splněna pro fenoxykarb (N = 21487) i pro vitamín E acetát 

(N = 23789). Hodnota faktoru symetrie As byla pro obě látky 1,000, coţ značí úplnou 

(ideální) symetrii píku. Hodnota rozlišení chromatografických píků fenoxykarbu a vitamínu E 

acetátu byla 34,144, coţ odpovídá poţadavku RS > 1,5, tedy rozdělení píků na základní linii.  

Byla testována linearita odezvy. Hodnota korelačního koeficientu vitamínu E acetátu 

byla 0,997304, coţ vyhovuje poţadavku r > 0,99. 

Opakovatelnost měření pracovního roztoku pro kalibraci 4 vykazovala relativní 

směrodatnou odchylku (RSD) 1,88 %.  

Byla hodnocena přesnost metody. Hodnota relativní směrodatné odchylky (RSD) byla 

3,19 %.  

Správnost metody vyjádřená jako výtěţnost (Ri) se pohybovala v rozmezí 89,19 – 

94,60 %.  

Metoda byla pouţita pro stanovení vitamínu E acetátu, respektive vitamínu E 

v potravních doplňcích Geladrink Forte práškový nápoj – ananas a Chondrotin MSM 2600. 

V přípravku Geladrink Forte práškový nápoj – ananas byla průměrná hodnota vitamínu E 

zjištěná metodou 0,2400 %, coţ odpovídá 67,13 % deklarovaného mnoţství vitamínu E. 
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V přípravku Chondrotin MSM 2600 byla průměrná hodnota zjištěná metodou 1,2821 %, coţ 

odpovídá 87,22 % deklarovaného mnoţství vitamínu E.  

Vzhledem k tomu ţe u správnosti (výtěţnosti) metody byla zjištěna průměrná hodnota 

92,22%, lze tyto výsledky brát s jistou rezervou a s moţností potenciální chyby metody (- 8%) 

z celkového deklarovaného mnoţství. V tomto případě pak přípravek Chondrotin MSM 2600 

můţe obsahovat více jak 90% deklarovaného mnoţství vitamínu E, avšak přípravek Geladrink 

Forte práškový nápoj – ananas zůstává výrazně pod 90% deklarovaného mnoţství i v případě 

započítané chyby metody. 

Dalším aspektem, který je nutné zváţit je stabilita vitamínu E acetátu v jednotlivých 

přípravcích – zda byla výrobcem v tak sloţitých přípravcích testována či nějakým způsobem 

kontrolována. 
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