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Abstrakt 

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra analytické chemie 

Kandidát: Jakub Pavlík 

Školitel: doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph. D. 

Název diplomové práce: Využití UHPLC-MS/MS metody pro hodnocení vlivu ochucovadel na 

obsah katechinů v čajích a na matricové efekty 

Tato diplomová práce vychází z poznatků uveřejněných v časopise Journal of Pharmaceutical 

and Biomedical Analysis [1], ve kterém je popsán výskyt matricových efektů v několika vzorcích 

ochucených čajových nálevů. Naměřené matricové efekty nebyly příliš vysoké (od -5.3 % do 

+10,4 %), stejně jako počet hodnocených vzorků. V rámci výzkumu v této diplomové práci 

k analýze komerčně dostupný čajů, přičemž se jednalo o čaj sáčkový (Pickwick) a sypaný 

(Basilur). Sypaný čaj byl použit pro tvorbu vlastních lépe definovaných směsí. Pro výzkum bylo 

použito 11 různých ochucovadel, která jsou běžně využívána. Jednalo se o: plod brusinky, list 

máty, plod šípku, citrónovou kůru, pomerančovou kůru, kořen zázvoru, květ růže, skořicovou 

kůru, citrónovou trávu, květ jasmínu a vanilku.  

Analýza probíhala na přístroji ACQUITY Ultra Performance LC (Waters) s kolonou - ACQUITY 

CSH C18 2,1 x 100 mm, 1,7 μm (Waters)a s využitím podmínek popsaných v článku [1]. Byl 

hodnocen obsah katechinů a matricové efekty, a to v ochucených i neochucených čajích. 

Matricové efekty byly analyzovány pomocí přídavku standardu 8 katechinů do čajového 

nálevu. Hodnoceny byly celkové obsahy katechinů a matricové efekty jednotlivých 

ochucovadel i jejich rozdíl oproti neochucenému čaji, které lépe odrážejí samotný vliv 

ochucovadla na čajový nálev. Dále pak byly hodnoceny dvě komplexní směsi, které se skládaly 

z více ochucovadel. V této diplomové práci byla prokázana nezávislost matricových efektů na 

pH, pozitivní vliv ochucovadel na hladinu katechinů v připravených směsích, které však nebyly 

způsobeny matricovými efekty. Dále pak rozdílný výskyt matricových efektů u jednotlivých 

ochucovadel. Složitější směsi vykazovaly kombinovaný efekt, který byl u non-epi-forem 

pozitivní a epi-forem negativní. 

 

 

Klíčová slova: UHPLC, MS/MS, matricové efekty, katechiny, ochucovadla  
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Abstract 

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Analytical Chemistry 

Candidate: Jakub Pavlík 

Supervisor: Assoc. Prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph. D. 

Title of Diploma thesis: Use of UHPLC-MS/MS method for the evaluation of the effect of 

flavouring additives on the content of catechins in tea samples and matrix effects 

This diploma thesis is based on the findings published in the Journal of Pharmaceutical and 

Biomedical Analysis [1], which describes the incidence of matrix effects in several samples of 

flavored tea infusions. Measured matrix effects were not very high (ranging from -5.3% to + 

10.4%), as well as the number of analyzed samples. Therefore, the research in this thesis was 

focused on the analysis of commercially available teas using a tea bagged (Pickwick) and loose 

leaf tea (Basilur). Loose leaf tea has been used for the preparation of custom blends with 

better defined composition. In total, 11 different flavors which are commonly used were 

tested in this study including: cranberry fruits, mint leaf, rosehip fruit, lemon zest, orange zest, 

ginger root, rose flower, cinnamon bark, lemon grass, jasmine blossom and vanilla.  

Analyses were carried out on the ACQUITY Ultra Performance LC coupled to triple quadrupole 

mass spectrometer Quattro Micro (Waters) using analytical column ACQUITY CSH C18 2.1 x 

100 mm, 1.7 um (Waters) and the analytical conditions described in previously published 

article [1]. The content of catechins and matrix effects in flavored and unflavored teas was 

evaluated. Matrix effects were analyzed using the standard addition of eight catechins in the 

tea infusion. The overall content of catechins and matrix effects of various flavors were 

evaluated. The differences between unflavored tea and flavored tea better reflects the effect 

of flavorings on the tea brew. Furthermore two complex mixtures, which consisted of more 

flavorings, were evaluated. In this thesis, independence of matrix effects on pH was 

demonstrated as well as positive impact of flavorings on the concentration of catechins in 

prepared mixtures, which were not due to matrix effects. Furthermore, different amount of 

the matrix effects in various flavors were observed. Complex mixtures showed combined 

effect, which was positive in case of non-epiforms and negative in case of epi-forms. 

Keywords: UHPLC, MS/MS, matrix effects, catechins, flavourings 



Seznam zkratek 

ACQ  Acquity 
APCI  Chemická ionizace za atmosférického tlaku 
API   Ionizace za atmosférického tlaku 
APPI  Foto iononizace za atmosférického tlaku 
BEH  Hybridní stacionární fáze s ethylenovými můstky (Bridge ethyl hybrid) 
BHA  Butylhydroxyanisol 
C  Katechin 
CG  Katechin Galát 
CID  Kolizně indukovaná disociace 
CSH  Charged surface hybrid (hybridní stacionární fáze s nabitým povrchem) 
CTC  Cut, Tear and Curl  
EC  Epikatechin 
ECG  Epikatechin galát 
EGC  Epigalokatechin 
EGCG  Epigalokatechin galát 
EI  Elektronová ionizace 
ELSD  Odpařovací detektor rozptylu světla 
ESI  Ionizace elektrosprejem 
FL  Fluorescenční detektor 
GC  Galokatechin 
GC-MS              Plynová chromatografie s hmotnostní detekcí  
GCG  Galokatechin Galát 
GVP  Gradientový proporcionální ventil 
HPLC  vysoko účinná kapalinová chromatografie 
ICR  Iontová cyklotronová rezonance 
LC  Kapalinová chromatografie 
LC-MS  Kapalinová chromatografie s hmotnostní detekcí 
LDL  Lipoprotein o nízké hustotě 
LPT  Lawrie Tea Processor 
MALDI  Ionizace desorbcí laserem za účasti matrice 
MS  Hmotnostní spektrometr 
MS/MS  Tandemové zapojení hmotnostních analyzátorů 
PDA  Detektor diodového pole 
PTFE  Polytetrafluorethylen (teflon) 
Q - TOF  Kvadrupól s analyzátorem doby letu 
RSD   Relativní směrodatná odchylka 
SIM  Selektivní záznam jednoho nebo více iontů 
SRM   Selektivní záznam vybrané reakce 
TIC  Celkový iontový proud 
TOF   Analyzátor doby letu 
UHPLC   Ultra-vysoko účinná kapalinová chromatografie 
UV   Detektor UV záření 
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1 Úvod 

„Čaj bystří ducha, rozveseluje mysl, obměkčuje srdce, usnadňuje chápání, zabraňuje spánku a 

občerstvuje tělo“ stará čínská moudrost 

Čaj je po vodě druhým nejkonzumovanějším nápojem na světě. Z počátku bylo jeho pití jen 

otázkou nejvyšších společenských vrstev, ale postupem času si našel cestu i k ostatním. Lidstvo 

už od nepaměti oceňuje jeho blahodárné účinky na lidské tělo, mysl a zdraví. Čaj obsahuje 

celou řadu přírodních látek, mezi něž patří i polyfenoly, které tvoří až 30 % rozpustných látek 

v čajovém nálevu. Do této skupiny jsou zahrnuty i katechiny. Mezi jejich blahodárné účinky lze 

zařadit hlavně antioxidační účinek, zástavu růstu rakovinných buněk, snižování hladiny 

cholesterolu v krevním řečišti, nižší výskyt kardiovaskulárních chorob apod. UHPLC s MS/MS 

detekcí je vysoce přínosným vědeckým nástrojem, který pomáhá objasnit strukturu a identitu 

analytů ve velmi malých množství vzorku a komplexních směsích. Matricové efekty ovlivňují jak 

kvalitu, tak i kvantitu analytické metody a jsou jedním z možných zdrojů chyb v LC-MS. Jsou to 

faktory nepředvídatelné a mohou je působit během  preanalytické fáze i ve fázi analytické. 

Tyto faktory jsou však málokdy zkoumány. Matricové efekty by mohly být jedním z problémů 

způsobujících snížený obsah katechinů v čajovém nálevu, i když podle studie [1] nebyly tyto 

efekty příliš vysoké (11 zelených ochucených čajů). Zkoumání matricových efektů je v této 

diplomové práci více rozvinuto s ohledem na vlastnosti jednotlivých ochucovadel a jejich vliv 

na čajový nálev (matricové efekty a obsah katechinů).  
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2 Cíl a zadání diplomové práce 

Cílem této diplomové práce bylo pokusit se zodpovědět několik otázek, které vycházejí z článku 

[1], a které byly v této diplomové práci blíže zkoumány. 

 Jak aromatizující látky ovlivňují obsah katechinů a jaký mají vliv na matricové efekty? 

 Budou se tyto matricové efekty lišit u komerčních směsí a u směsí vytvořených 

v laboratoři za definovaných podmínek?  

 Budou se matricové efekty lišit u jednotlivých ochucovadel? 

 Ovlivňuje matricové efekty a obsah katechinů hodnota pH čajového nálevu a případně 

i jednotlivá ochucovadla svým působením v čajovém nálevu? 

 Budou se výsledky pro jednotlivá ochucovadla lišit v případě komplexnějších směsí?  
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3 Teoretická část 

3.1 Ultra-vysoko účinná kapalinová chromatografie - UHPLC  

Použitím malých částic stacionární fáze dochází ke zvýšení účinnosti, rozlišení a rychlosti 

separace. Ovšem při použití kolon s částicemi menšími než 2 µm se HPLC instrumentace 

dostává na hranice své použitelnosti při hodnotách tlaku přibližně 400 barů. V roce 1997 James 

Jorgenson z University of North Carolina popsal vlastnosti UHPLC kolony s částicemi 1,5 µm při 

vysokém tlaku (4100 barů) a dosažení více než 200 000 teoretických pater. Teprve V roce 2004 

však byla uvedena první komerční sestava umožňující práci při vysokém tlaku až 1000 barů [2]. 

Hlavní výhoda UHPLC proti HPLC je v rychlosti analýzy, která může být v řádů sekund až minut 

oproti HPLC [2], a zvýšení separační účinnosti [3]. Vývoj instrumentace pro UHPLC nebyl 

jednoduchý a vyžádal si důkladnou změnu součástek pro práci s vysokým tlakem [2]. Bylo 

nutné optimalizovat konstrukci čerpadel, těsnění, spojovacích materiálů, kolon, ventilů a 

dalších součástí chromatografického systému. Tyto součástky byly již částečně použity v 

systému HPLC, ale pro potřeby UHPLC vyžadovaly nový způsob konstrukce (např. injektor, 

autosampler, detektory) [2]. 

3.1.1 Systém pro dodávání mobilní fáze 

Tento systém musí čerpat mobilní fázi se správnou hodnotou průtoku, množství a o přesném 

složení. Systém dodávání mobilní fáze se neskládá jen z čerpadel, ale i z těsnění, pojistných 

ventilů, spojů, šroubení a ferulek. Všechny tyto části byly u UHPLC přístrojů pozměněny a 

vylepšeny z původního konceptu pro HPLC, tak aby odolávaly odpovídajícím tlakovým 

požadavkům [4]. Existují nízkotlaké a vysokotlaké čerpací systémy [4]. 

 Vysokotlaké systémy se skládají z více čerpadel (typické zejména pro systémy 

binární). 

 Nízkotlaké systémy dodávají mobilní fázi pomocí jednoho čerpadla (kvartérní 

systémy).   

Rozdíl mezi těmito systémy je v  mísení mobilní fáze a v počtu současně používaných 

rozpouštědel [4]. 
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3.1.1.1 Vysokotlaké systémy 

U vysokotlakých systémů dochází k mísení mobilní fáze v zapojení za čerpadly, obvykle ve 

směšovací komoře. Reálná průtoková rychlost se může mírně lišit oproti naprogramované 

hodnotě, ale tento fakt je kompenzován pomocí korekčních algoritmů. Je vhodné taktéž 

podotknout, že takto dávkovaný gradient je ovlivňován i stlačitelností kapalin. Výhodou tohoto 

systému je nízké zpoždění gradientu [4]. 

3.1.1.2 Nízkotlaké systémy 

U nízkotlakých systémů dochází k mísení mobilní fáze před čerpadlem. Často se pro dávkování 

gradientu používá gradientový proporcionální ventil (GVP). Takto vzniklý gradient není 

ovlivňován stlačitelností kapalin, ale přesností dávkování použitého čerpadla. Tento systém má 

větší zpoždění gradientu oproti vysokotlakým systémům (3-4x), ale výhodou je možnost míchat 

mobilní fázi až ze 4 zdrojů současně. Další výhoda je nižší cena díky jednomu vysokotlakému 

čerpadlu [4].  

3.1.2 Dávkovací systém 

Úprava dávkovacího systému pro potřeby UHPLC byla složitá. Tato součást dávkuje malé 

objemy za vysokého tlaku. Podle způsobu konstrukce je lze rozdělit na dva typy: 

3.1.2.1 Dávkovací systém s pevnou smyčkou  

U injektoru s pevnou smyčkou je vzorek nasát do smyčky. Obsah dávkovací smyčky je změnou 

polohy dávkovače zaveden do proudu mobilní fáze. Výhodou tohoto typu injektoru je nižší 

rozptyl dávkovaného objemu, snížené zpoždění gradientu a rychlejší dávkovací cykly. Jeho 

nevýhodou je nutnost většího promytí pro snížení možnosti přenosu mezi vzorky [4]. 

3.1.2.2 Dávkovací systém s variabilním průtokem (taktéž označovaný jako přímý injektor) 

U injektoru s variabilním průtokem je vzorek dávkován do proudu mobilní fáze pomocí 

dávkovací jehly [4]. Vzorky mohou být dávkovány různým způsobem podle konstrukce 

injektoru. Jeden z principů je dávkování vzorku do průtoku mobilní fáze přes speciální septum. 

Dalším způsobem dávkování je např. průtok mobilní fáze skrz dávkovací jehlu [3].    
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Dělení stacionární fáze dle 
chemického  složení 

Anorganické 
oxidy 

Hybridní Polymerní 
Na bázi 

grafitového 
uhlíku 

Chemicky 
vázané fáze  

3.1.3 Kolonový termostat 

V tomto prostoru je uložena kolona se stacionární fází. Teplota je regulována pomocí 

termostatu a lze jej vytápět pasivně nebo aktivně. Při pasivním vytápění je kolona uložena 

v prostoru bez nucené cirkulace vzduchu. U aktivního vytápění (případně i chlazení) dochází 

k rozvodu tepla pomocí nucené cirkulace [4].  Při využití ultra vysokého tlaku vzniká při průtoku 

mobilní fáze kolonou třecí teplo, které může způsobovat rozdílnou difúzi a retenci a může vést 

až k rozmývání píků. Pro porovnání HPLC a UHPLC technik byla použita kolona o rozměrech 

4,6 x 100 mm s částicemi o velikosti 3 µm při průtoku 1 ml/min a tlaku 170 bar.  Zde vzniká 

0,19 W tepla. Zatímco kolona o stejných rozměrech s částicemi o velikosti 1,5 µm, 

dvounásobném průtoku a zpětném tlaku cca 900 bar generuje 3 W tepla. Takto vzniklé teplo 

působí v různých směrech (radiálně a axiálně) a mají různý vliv např. změna retence látek, 

změna viskozity mobilní fáze aj. [5]. 

3.1.4 Kolona se stacionární fází  

Se zmenšováním velikosti částice pro vyšší separační účinnost došlo i ke zvýšení zpětného 

tlaku, který začal dosahovat hodnot přibližně 700 bar [6]. Dnešní výrobci chromatografických 

kolon udávají tlakový limit kolony více než 1000 barů [7]. Ke zrychlení analýzy přispěl i vývoj 

nových typů kolon, zejména monolitických kolon a kolon s povrchově porézními částicemi. 

Nutno dodat, že monolitické kolony se díky svým vlastnostem v UHPLC moc nepoužívají, 

přičemž její použití je spíše doménou klasické HPLC instrumentace. [4] 

3.1.4.1 Stacionární fáze  

Klasické dělení stacionárních fází podle jejich chemického složení (Obr. 1). 

  

Obr. 1 - Dělení stacionární fáze dle chemického složení. 
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3.1.4.2 Částicové kolony pro UHPLC 

Mezi prvními byly pro UHPLC představeny hybridní stacionární fáze s ethylenovými můstky 

(BEH) u kolony Acquity UPLC BEH C18 (Waters) s průměrem částic 1,7 µm. Mezi silanolové 

skupiny těchto stacionárních fázích byly vloženy ethylenové můstky viz. Obr. 2, které zpevňují 

silikagelovou strukturu a zároveň umožňují endcaping (snižují počet volných silanolových 

skupin na nepolární fázi). Tyto kolony lze použít v širokém rozsahu pH (1-12). Později byly 

zavedeny také stacionární fáze s dalšími funkčními skupinami [8].  

 

Obr. 2 - BEH stacionární fáze. 

3.1.4.3 Kolony s povrchově porézními částicemi 

Novou generací kolon jsou kolony s povrchově porézními částicemi, které lze použít i u HPLC 

techniky. Tyto částice jsou tvořeny pevným silikagelovým jádrem a porézní silikagelovou 

„slupkou“. Tato vrstva má obvykle tloušťku cca 0,5 µm ± 1 µm podle výrobce. Tím, že analyt 

difunduje pouze skrz úzkou vrstvu, dojde ke zkrácení jeho cesty kolonou a také ke zrychlení 

separace [8].  

3.1.5 Detekce  

Chromatografické metody umožnují používat široké spektrum detektorů. Pro UHPLC jsou 

dostupné následující detektory: UV-VIS detektor, detektor s diodovým polem (PDA), 

hmotnostní spektrometr (MS), fluorescenční detektor (FL), elektrochemický, odpařovací 

detektory rozptylu světla (ELSD) a refraktometrický detektor [9]. Taktéž detektory si vyžádaly 

technologickou změnu, např. zmenšení fotometrické cely (0,25 - 2,00 µl), což se odrazilo ve 

zmenšení absorbující vrstvy. Tento problém řeší někteří výrobci pomocí technologie vedení 

světla odrazem skrz detekční celu viz. Obr. 3  (Waters). Odraz umožnuje speciální odrazová 

vrstva (např. teflon). Tato technologie umožnila prodloužit délku optické dráhy paprsku, a to 

při zachování nízkých objemů cely a dostatečné citlivosti [10]. U hmotnostně-

spektrometrických detektorů bylo nutné zvýšit rychlost detekce a minimalizovat mrtvé objemy. 

[4]. Rychlost detekce sběru dat by měla být alespoň 0,1 s [7]. 
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Obr. 3 - Technologie vedení světla odrazem skrz detekční celu. 

3.2 Hmotnostní spektrometrie  

K výstupu z chromatografické kolony je možné připojit různé detektory. Jedním z nich je i 

hmotnostní spektrometr. Spojení s kapalinovou chromatografií se jevilo jako vysoce přínosné 

nejen pro hodnocení obsahu analyzovaných látek, ale také pro objasnění struktury a identity 

analytů [2]. Taktéž jedna z jeho výhod je detekce velmi malých množství analytu (10-12  g, 10-15 

mol) v komplexních vzorcích [11]. Hmotnostní spektrometr je založen na detekci ionizovaných 

látek v plynném stavu na základě jejich poměru hmoty a náboje (m/z) [12]. Tyto ionty jsou 

tvořeny v iontovém zdroji. Vzniklé molekulární ionty jsou v hmotnostním analyzátoru 

separovány na základě jejich m/z poměrů působením magnetického nebo elektrického pole a 

následně detekovány. Po dopadu iontů na detektor jsou převedeny na elektrický signál [11]. 

Měřeny jsou pouze nabité ionty, nenabité molekuly jsou odstraněny pomocí vakua [11]. 

Hmotnostní spektrometr se skládá z těchto funkčních částí, viz. Obr. 4 [13]. Poslední dvě části 

uvedené ve schématu se nachází ve vakuovaném prostoru.   

 

Obr. 4 - Schéma hmotnostního spektrometru. 

 

3.2.1 Přívod vzorků  

Vzorky mohou být pevné, kapalné nebo plynné. Mezi jeden z hlavních problémů spojení LC-MS 

je vysoký podíl mobilní fáze, rozdíl tlaků (MS pracuje za vysokého vakua) a převod do plynné 

fáze [14]. Analyty separované pomocí LC jsou často polární nebo mají značnou molekulární 

hmotnost, jsou tedy málo těkavé. Z tohoto důvodu bylo nutné použít jiné technické řešení než 

u spojení GC-MS [2]. V dnešní době je tento problém vyřešen pomocí různých technik ionizace 

pracujících za atmosférického tlaku (API – atmospheric pressure ionization).  

Přívod vzorků Iontový zdroj 
Hmotnostní 
analyzátor 

Detektor 
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3.2.2 Ionizace  

Pro ionizaci analytů jsou používány různé ionizační techniky. Procesem ionizace daná molekula 

získá nebo ztratí elektrony (EI), nebo H+ (API). Nejvíce je používána  detekce pozitivně nabitých 

iontů, protože vznikají ve větší míře než negativně nabité ionty [14]. Ve spojení s HPLC jsou 

často používány měkké ionizační techniky. Tyto techniky umožňují detekci MR i pro sloučeniny, 

které nejsou tvrdými ionizačními technikami detekovány (EI - Elektronová ionizace). 

Nevýhodou měkkých ionizačních technik je nižší možnost fragmentace iontů, což znesnadňuje 

odvození struktury. Tento fakt lze ovlivnit zapojením více MS analyzátorů za sebou do 

tandemového nebo hybridního uspořádání [14].  Ionizace za atmosférického tlaku (API 

techniky) patří mezi měkké ionizační techniky. Do této kategorie spadají techniky ionizace 

elektrosprejem (ESI), chemická ionizace za atmosférického tlaku (APCI) a fotoionizace za 

atmosférického tlaku (APPI). Žádná z těchto technik není univerzální, proto je každá používána 

pro jinou skupinu látek, a to podle jejich vlastností (polarita, tepelná stabilita, těkavost) [3]. Pro 

lepší ionizaci lze k vodným fázím přidávat malé množství organické kyseliny, baze či pufru. [14]. 

3.2.3 Elektrosprej  

Při ionizaci elektrosprejem protéká mobilní fáze kapilárou s vysokým napětím (3-5 kV). Na 

konci kapiláry se pomoci zmlžujícího plynu tvoří kapičky, které nesou náboj podle druhu 

vloženého napětí (+ nebo -) [15]. Použitím sušícího plynu dochází ke zmenšování velikosti 

kapky, čímž dojde k narůstání povrchového náboje, až k rozpadu na menší kapičky.  Následně 

se uvolňují protonované [M+H]+, deprotonované molekuly [M-H]-, nebo adukty [M+Na]+. 

Fragmentové ionty nebývají intenzivní nebo zcela chybí [14]. 

 
 

Obr. 5 - Schéma ESI – zelená barva značí proud zmlžujícího plynu a modrá barva tok mobilní fáze. 
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3.2.4 Hmotnostní analyzátor  

S pokrokem novějších metod ionizace vzniklo prostředí pro zlepšení hmotnostních analyzátorů 

ve směru rychlosti analýzy, správnosti a rozlišení. Mezi tyto hmotnostní analyzátory lze zařadit 

kvadrupóly, iontové pasti, analyzátory doby letu (TOF), orbitální past a iontovou cyklotronovou 

rezonanci (ICR). K těmto pokrokům došlo během poslední dekády, a byly modifikovány a 

vylepšovány hlavně pro MALDI (ionizace desorbcí laserem za účasti matrice) a ESI metody 

ionizace [11]. Hmotnostní analyzátory měří poměr m/z nikoliv hmotu samotnou. Ne všechny 

hmotnostní analyzátory dokáží změřit celé spektrum, např. magnetické sektorové analyzátory 

měří nad hodnotu nad 10000 m/z, analyzátory doby letu (TOF) mají pravděpodobně 

neomezené rozmezí m/z [11].Tandemové zapojení MS analyzátorů umožnuje práci s různými 

ionty, tvořit z nich fragmenty a následně měřit hmotu vybraného iontu [11]. Obecné schéma 

tandemového zapojení je uvedeno na Obr. 6. 

 

 
 

Obr. 6 - Schéma tandemového zapojení hmotnostních analyzátorů. 

 
MS-1 slouží k vybrání prekurzorového iontu, který je následně v kolizní cele pomocí kolizně 

indukované disociace (CID) a za přítomnosti kolizního plynu fragmentován. MS-2 provádí 

analýzu vzniklých produktových iontů [3]. V případě zapojení různých typů hmotnostních 

analyzátorů se jedná o hybridní systém, který obvykle kombinuje výhodné vlastnosti obou typů 

analyzátorů (např. kombinace kvadrupólu a analyzátoru doby letu (Q-TOF )) [3].  

3.2.4.1 Trojitý kvadrupól (QqQ) 

Trojitý kvadrupól je pravděpodobně nejběžnějším hmotnostním analyzátorem a je hojně 

využíván zejména v kvantitativní analýze ve farmaceutickém průmyslu [16]. Je tvořen ze tří 

hmotnostních analyzátorů, každý hmotnostní analyzátor se skládá z minimálně 4 tyčí 

s kruhovým nebo hyperbolickým průřezem. Tyto tyče jsou vůči sobě paralelní [17]. Do prvního 

kvadrupólu jsou přiváděny ionty z iontového zdroje, kde jsou rozděleny podle m/z. Druhý 

kvadrupól slouží jako kolizní cela a zde jsou vybrané ionty podrobeny disociaci (CID) po srážce 

s kolizním plynem (Ar,N2). Vzniklé fragmenty poté putují do třetího kvadrupólu, kde jsou 

analyzovány a následně detekovány konverzní dynodou nebo jiným detektorem [18]. 

V porovnání s jednoduchým kvadrupólem, trojitý kvadrupól umožňuje identifikovat ionty 

v jediném přístroji [18].  

Iontový zdroj MS-1 Kolizní cela MS-2 
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Tento přístroj může pracovat v následujících módech sken produktových iontů, sken 

prekurzorových iontů, sken neutrální ztrát a selektivní monitorování jedné reakce (SRM) [16]. 

V případě měření pouze prvního MS-1, lze pracovat s následujícími módy MS sken a selektivní 

záznam jednoho či více iontů (SIM), stejně jako u jednoduchých analyzátorů [3]. 

3.2.5 Detektor 

Detektor představuje poslední část hmotnostního spektrometru, která slouží k záznamu 

indukovaného náboje, a to indukovaným nábojem při průletu, nebo nábojem vzniklým při 

dopadu. Takto vzniklé signály však nebývají dostatečné, protože počet iontů vycházející 

z hmotnostního analyzátoru nebývá vysoký. Proto se pro tento účel používají zesilovače různé 

konstrukce a principu, např. elektronový násobič, fotonásobičová konverzní dynoda aj. [11]. 

3.3 Matricové efekty 

Při porovnání výsledků kvantitativního hodnocení analytu obsaženého v reálných vzorcích a 

v čisté rozpouštěcí směsi jsou často pozorovány rozdílné výsledky. Příčinou může být jeden 

z nejzávažnějších nedostatků LC-MS techniky známý jako matricové efekty. Ty jsou 

nepředvídatelné a jedná se o běžný problém moderních metod ionizace za atmosférického 

tlaku (API) [19]. Tento problém poprvé popsal L. Tang ve své práci v roce 1993 [20]. 

Předpokládá se, že hlavní příčina matricových efektů je při ionizaci, kdy vznikající kapku 

ovlivňují těkavé a málo těkavé látky. Přídavek těchto látek mění vlastnosti vytvářené kapky 

nebo napomáhají k jejímu odpařování. Tím je změněné množství iontů v plynné fázi, které jsou 

následně detekovány [21]. Další z možných příčin matricových efektů je soutěž o náboj při 

ionizaci [22]. Tyto efekty mohou být jak pozitivní tak i negativní. Pozitivní matricové efekty 

podporují ionizaci a zvyšují tak odezvu, zatímco negativní ionizaci potlačují, a dochází ke snížení 

odezvy  [19].Matricové efekty jsou pozorovány jak u ESI tak i u APCI ionizace. U ESI jsou tyto 

efekty dány hlavně širokým rozsahem polarity, zatímco u APCI je ovlivňují hydrofobní složky 

mobilní fáze. Mezi další vlivy patří složení mobilní fáze (např. triflouoroctová kyselina, 

isopropanol, přídavky kyseliny octové), odběrové nádoby z plastů, antikoagulační činidla 

(heparin litný). Matricové efekty mohou být také způsobeny použitou metodou pro úpravu 

vzorku před analýzou, např. u precipitace proteinů acetonitrilem jsou často přítomny výrazné 

negativní matricové efekty [21]. K minimalizaci matricových efektů nebo k jejich odstranění 

jsou často využívány metody úpravy extrakčního postupu a zlepšení chromatografické 

separace. Tyto postupy jsou vzájemně propojené a tvoří základní kámen ve vývoji úspěšné a 

robustní kvantitativní metody [22].  
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Jak ve své práci uvádí R. Bonfiglio, matricové efekty jsou závislé na chemickém složení daného 

analytu (polární skupiny) [23]. Dále ve své studii uvádí, že nejvyšší potlačení odezvy bylo 

pozorováno u polárních látek, zatímco málo polární látky vykazovaly jen malé potlačení odezvy 

[23]. Hlavní význam mají matricové efekty z hlediska svého dopadu na správnost a přesnost 

metody. Dále mohou ovlivnit také citlivost metody, tedy spodní limit detekce kvantifikace [22]. 

Matricové efekty lze hodnotit pomocí post-kolonového přídavku, standardním přídavkem po 

extrakci a porovnáním směrnic kalibračních křivek. Post-kolonovým přídavkem je sledován 

zejména kvalitativní efekt [24]. Při post kolonovém přídavku je na kolonu nastřikován slepý 

vzorek (mobilní fáze) a stanovovaný analyt je přidáván pomocí dalšího čerpadla do prostoru za 

chromatografickou kolonou, kde se smísí a následně vstupují do zdroje iontů [24].Metoda 

přídavku po extrakci slouží zejména ke kvantitativnímu zhodnocení a hodí se pro větší množství 

vzorků a stanovovaných analytů. Metoda porovnávání směrnic kalibračních křivek je využívána 

především při nedostupnosti matrice neobsahující hodnocený analyt [21].  

3.4 Čaj  

Čaj je po vodě druhým nejkonzumovanějším nápojem na světě. Jedná se o vodný výluh lístků 

rostliny Camellia sinensis (nebo též Thea sinensis). Jejím domovem je Tibet, Čína a Indie. Jeho 

význam pro společnost je značný a zahrnuje řadu historických událostí (např. opiové války, 

bostonské pití čaje), ekonomické a kulturní aspekty a v neposlední řadě pozitivní vliv na lidské 

zdraví [25].Jedná se o stále zelený keř nebo nižší stromek, který dorůstá do výšky 3-15 m [26]. 

Je popsáno se několik odrůd čajovníků, přičemž ty nejvýznamnější se dělí podle místa výskytu 

na assámský, čínský a kambodžský. Čínský čajovník patří mezi keře a jeho výška dosahuje 4-5 m 

[25]. Assámský čajovník je původem z Indie a řadí se mezi stromy (má jediný kmen) a dosahuje 

výšky 13-18 m. Je využíván pro výrobu Darjeelingu a čajů nazývaných podle stejnojmenné 

oblasti Assám [25]. Kambodžský čajovník dorůstá až do výšky 4,5 m, přičemž je nejčastěji 

používán pro křížení s dalšími odrůdami [25].  

3.4.1 Popis rostliny 

“Listy jsou střídavé, řapíkaté, vejčité až kopinaté, 4 – 15 cm dlouhé a 2 – 5 cm široké, 

tmavozelené, v mládí na spodní straně jemně bíle chlupaté, drobně pilovité, na vrcholu 

zašpičatělé nebo špičaté. Květy vyrůstají v chudých svazečcích v paždí listů, mají 2,5 – 5 cm v 

průměru; kališní lístky jsou volné, vytrvalé, korunních lístků bývá 7 – 8, jsou volné, bílé nebo 

nažloutlé; tyčinek je velké množství; gyneceum srůstá ze 3 plodolistů, tvoří svrchní semeník a 3 

blizny. Plody jsou tobolky s 3 pouzdry, velká semena obsahují jako zásobní látku olej“ [26]. 
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3.4.2 Historie 

Podle legendy byl čaj objeven Božským oráčem Šen-nungem okolo roku 3000 př. n. l, a to při 

náhodném spadnutí suchých čajových lístků do nádoby s  horkou vodou [27]. Jedna z prvních 

písemných zmínek o čaji pochází z 12. století př. n. l., kdy jej král Wen dostal jako vazalskou 

daň z oblasti S‘-čchuan. Jedno z nejobsáhlejších děl pojednávající o čaji bylo napsáno Mistrem 

Lu Jú (733-804). Obsahovalo kapitoly o používaných nástrojích, původu, odrůdách, zpracování 

čaje a dalších aspektů spojených s čajem. Od těch dob se pití čaje rozšířilo do ostatních částí 

světa a stále nabývá na popularitě [25]. Roku 1904 byl v USA připraven první ledový čaj. Ten 

vznikl přelitím kostek ledu čajovým výluhem. Mezi další významné objevy patří čajový sáček. 

Ten objevil Američan Thomas Sullivan. Čajové sáčky byly zprvu z hedvábí a sloužily pro 

uchování vzorků sypaných čajů. V dnešní době se v USA takto prodá ½ celkově prodaného čaje 

[25].  

3.4.3 Zpracování čaje 

Zelený a černý čaj je připravován ze stejné rostliny, přičemž rozdíl mezi nimi je ve zpracování. 

Černý čaj prochází procesem označovaným jako fermentace. Chemicky se jedná o oxidaci, není 

to tedy proces vyvolaný mikroorganizmy. Podle způsobu zpracování jsou čaje děleny do 

následujících skupin [28]: 

  

3.4.3.1 Černý čaj 

Černý čaj je označovaný též jako fermentovaný, prochází plně procesem oxidace a 

pravděpodobně vznikl prodloužením doby zpracování oolongu. Zpracování se skládá z těchto 

dílčích kroků: zavadnutí, svinování, fermentace a sušení [25].  

3.4.3.1.1 Zavadnutí  

Zavadnutí čajových listů probíhá na bambusových rohožích, kde se nechávají schnout několik 

hodin na čerstvém vzduchu [25].  

Dělení dle zpracování 

Černý čaj Zelený čaj Oolong 

Obr. 7 - Základní dělení čaje dle zpracování. 
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3.4.3.1.2 Svinování (tradiční metoda) 

Svinování bylo dříve prováděno ručně nebo pomocí bambusových plátů, přičemž tento proces 

byl opakován až 400x. Při tomto procesu dochází k narušení povrchů listů a rozbití buněčné 

membrány. Tím dojde k uvolnění katechinů spolu s enzymem polyfenolázou, který spouští 

oxidaci. Poté jsou čajové lístky tříděny podle velikosti, a to z důvodu dosažení stejnoměrné 

chuti v čajovém nálevu [25].  Mimo tradiční metody zpracování čajového listu jsou používány 

další dvě metody zpracování označované jako CTC (Cut, Tear and Curl ) a LTP (Lawrie Tea 

Processor).  

 U CTC metody zpracování zavadlé lístky prochází CTC Rollerem, kde se lístky rozdrtí, 

roztrhají a svinou. Tímto procesem projdou případně vícekrát, aby vznikly malé 

částečky. Tento přístroj pracuje za vyšších otáček než tradiční roller a je nejčastěji 

používán v indické oblasti [29].  

 LTP proces využívá stoj Lawrie Tea Processor, který rozseká zavadlé lísky na jemný 

prach. Ten často nachází využití v podobě sáčkových čajů [29].  

3.4.3.1.3 Fermentace  

Fermentace po svinování pokračuje několik hodin, přičemž jsou lístky rozprostřeny na 

chladném místě. Při tomto procesu lístky absorbují kyslík, a tím se aktivují enzymy vytvářející 

silice [25].  

3.4.3.1.4 Sušení  

Sušení se provádí na prudkém ohni ve velkých kovových pánvích, čímž je zastaven proces 

fermentace. V dnešní době probíhá zpracování i v horkovzdušných pecích. Některé čaje 

sušením a fermentací procházejí vícekrát, čímž vznikají několikanásobně fermentované čaje 

(Pu Erh) [25].Někteří výrobci následně po usušení míchají jednotlivé čaje do čajových směsí, 

které mohou obsahovat 20 až 30 různých čajů [25].  

3.4.3.2 Oolong 

Oolong je tvořen lístky v plné zralosti, které jsou ihned zpracovány. Oproti zelenému čaji se 

nechávají zavadnout na přímém slunci. Dalším krokem je protřesení v bambusových koších, 

které charakteristicky naruší jejich okraje. Tímto krokem je rozdílná fermentace středu listu a 

jeho okrajů. Při sušení jsou využívány vyšší teploty [25].  
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3.4.3.3 Zelený čaj  

Metody zpracování čajových lístků pro přípravu zeleného čaje se liší. Někteří zpracovatelé 

používají zavadnutí listů, jiní nikoliv. Pražením na pánvi jsou lístky zbavovány enzymové 

aktivity. Tímto způsobem je zpracováno 90 % čínské produkce. Zbylých deset procent je 

zpracováno napařením nebo pečením. Svinování probíhá i několikrát, čímž vznikají i 

charakteristické tvary pro daný čaj (gunpowder). Po svinování následuje sušení v teplovzdušné 

sušičce.  Nutno dodat, že zelené čaje neprochází procesem fermentace [25].  

3.4.3.4 Bílý čaj 

Dále by bylo možné k tomuto dělení zařadit bílý čaj, který je zpracováván z nerozvinutých 

čajových lístků se stříbrným chmýřím. Je pěstován ve stínu pro nižší obsah chlorofylu. Jedná se 

o nefermentovaný nebo jen lehce fermentovaný čaj, který je zpracováván obdobně jako čaj 

zelený [30].  

3.4.4 Chemické složení čaje 

Pro přehlednost jsou látky obsažené v čajovém výluhu seřazeny do skupin. Hodnoty složení se 

mohou lišit v závislosti na době louhování a množství použité vody. Typický nálev jednoho 

čajového sáčku na jeden šálek vody vytvoří 0,35 % sušiny [31]. 

 

Obsažené látky zelený čaj černý čaj 

katechiny 30 % 9 % 

theaflaviny 
 

4 % 

jednoduché polyfenoly 2 % 3 % 

flavonoly 2 % 1 % 

ostatní polyfenoly 6 % 23 % 

theanin 3 % 3 % 

aminokyseliny 3 % 3 % 

peptidy/proteiny 6 % 6 % 

organické kyseliny 2 % 2 % 

cukry 7 % 7 % 

ostatní cukry 4 % 4 % 

tuky 3 % 3 % 

kofein 3 % 3 % 

ostatní methylxantiny <1 % <1 % 

draslík 5 % 5 % 

ostatní minerály 5 % 5 % 

aroma stopy stopy 

 

Tab. 1 - Typické složení čajových nápojů v [%] sušiny - převzato ze zdroje [31]. 
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Jak je z tabulky (Tab. 1) patrné, majoritní frakci v čajovém výluhu tvoří polyfenoly, přičemž 

zaujímají 30-40 % sušiny. V silném šálku čaje je přítomno 180 - 240 mg polyfenolů. Čajovník 

produkuje širokou škálu polyfenolů jako obranu proti hmyzu, ptákům a zvěři, která konzumuje 

jeho listy [31]. Termín polyfenoly zahrnuje miliony přírodních a syntetických aromatických 

molekul s mnoha fenolovými skupinami. Polyfenoly jsou zodpovědné za barvu, svíravou chuť a 

také částečně za celkovou chuť čajového nápoje. Jejich účinky jsou antioxidační. Antioxidační 

účinky jsou studovány pro možné snížení rizika rakoviny a srdečních chorob [31].  Čajové 

polyfenoly lze řadit do několika skupin podle jejich základu. Jednoduché polyfenoly jsou 

tvořeny během rané syntézy polyfenolů, přičemž složitost polyfenolu se zvyšuje se stupněm 

biosyntézy [31]. Flavonoidy jsou dominantní částí polyfenolů zeleného čaje. Jsou tvořeny 

jednoduchými polyfenoly a skládají se z 15 a více uhlíkových atomů [31].  Tyto sloučeniny 

dávají vzniku polyfenolům černého čaje, které jsou dalším komplexovým stupněm a skládají se 

z 30 a více atomů uhlíku. Nejjednodušším polymerem je procyanidin [31]. 

3.5 Katechiny 

Katechiny patří mezi hlavní složky zelených čajů. Jsou řazeny do skupiny flavanolů (derivátů 

flavan-3-olu). Podle počtu fenolických skupin na B-kruhu je lze rozdělit do 3 podskupin podle 

jejich základu [31]:  

 
 

V zeleném čaji převažují  katechiny ve formě epimerů a galokatechinů, které tvoří až 30 % 

sušiny. Velká část katechinů je přítomna ve formě esterů kyseliny galové neboli galátů. Většina 

galátů bývá navázána na uhlíku č.3, ale byly isolovány i jiné formy, včetně epigalokatechin 

digalátu a epikatechin digalátu [31]. Mezi čtyři nejběžnější katechiny patří epigalokatechin 

galát (značený EGCG), epigalokatechin (EGC), epikatechin galát (ECG) a epikatechin (EC) [31].  

Flavonoidy Flavanoly 

Afzelechiny 

Katechiny 

Galokatechiny 

Obr. 8 - Dělení flavonoidů dle jejich základní struktury. 
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3.5.1 Struktura katechinů 

Následující obrázek (Obr. 9) zobrazuje základní strukturu katechinů. Tabulka Tab. 2 uvádí k 

základní struktuře substituenty na daných pozicích [32]. 

3.5.1.1 Struktura katechinů  

 

 

 

Obr. 9 - Základní struktura katechinů.      Obr. 10 – Struktura galátu. 

 

název látky zkratka R1 R2 R3 

afzelechin 
 

H H  H (      OH) 

katechin C OH H H (     OH) 

galokatechin GC OH OH H (      OH) 

katechin galát CG OH H galát (     O -) 

galokatechin galát GCG OH OH galát (     O -) 

epikatechin EC OH H H (··· OH) 

epikatechin galát ECG OH H galát (··· O-) 

epigalokatechin EGC OH OH H (··· OH) 

epigalokatechin galát EGCG OH OH galát(··· O-) 

 

Tab. 2 - Substituenty základní struktury katechinů (v závorce typ vazby). 

 

Katechin (C) a galokatechin (GC) jsou přítomny v menších množstvích. Galokatechin galát 

(GCG) a katechin galát (CG) byly nalezeny, ale má se za to, že nejsou produktem rostliny, ale 

produktem racemizace [31]. 
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název látky zkratka Sumární vzorec logP Mw pKa 
Izoelektrický 

bod Bod 

katechin C C15H14O6 1,80 290,2681 8,64 2,81 

galokatechin GC C15H14O7 1,49 306,2675 8,29 2,68 

katechin galát CG C22H18O10 3,38 442,3723 7,75 1,51 

galokatechin galát GCG C22H18O11 3,08 458,3717 7,61 1,48 

epikatechin EC C15H14O6 1,80 290,2681 8,69 2,81 

epikatechin galát ECG C22H18O10 3,38 442,3723 7,72 1,48 

epigalokatechin EGC C15H14O7 1,49 306,2675 8,08 2,68 

epigalokatechin galát EGCG C22H18O11 3,08 458,3717 7,64 1,48 

Tab. 3 - Chemické vlastnosti katechinů. 

Údaje uvedené v tabulce (Tab. 3) získány z ebi.ac.uk (pKa) a chemicalize.org. 

3.5.2 Účinky katechinů na lidské zdraví  

Během posledních 25 let byly studovány různé fyziologické účinky katechinů. Čajové katechiny 

mají velmi značný antioxidační účinek (20x silnější než vitamín E, 5x účinnější než BHA 

(antioxidant E320)) [33]. Pitím zeleného čaje v rámci vyrovnané diety se zvyšuje celková 

antioxidační úroveň lidského organizmu [34]. Antioxidační účinek je založen na vychytávání 

reaktivních sloučenin kyslíku jako superoxid radikál nebo singletový kyslík. Tím se snižuje 

poškození lipidových membrán, proteinů, nukleových kyselin apod. Z čajových katechinů má 

nejsilnější antioxidační účinky epigalokatechin galát (EGCG). Za určitých podmínek mohou být 

katechiny i prooxidační (při reakcích s volnými radikály vznikají oxidační produkty) [35]. 

Pozitivní účinky čajových polyfenolů proti rakovinnému bujení jsou známy delší dobu a 

popisuje je hned několik studií. Uvádějí např., že lidé testovaní na rizika vzniku rakoviny plic, 

střeva a jater, měli nejnižší výskyt rakoviny, pokud pili 10 a více šálků zeleného čaje denně [36]. 

Jak ve své práci uvádí Naghma Khan [37], čajové katechiny mají mnoho pozitivních vlivů. 

Působí jako prevence kardiovaskulárních onemocnění snižováním LDL lipoproteinů, čímž 

napomáhají i k nižšímu výskytu aterosklerózy [37]. Dále jsou pozorovány pozitivní efekty 

čajových katechinů (zvláště pak EGCG) u onemocnění diabetu druhého typu a obezity. U těchto 

chorob katechiny snižují energetický příjem a zvyšují oxidaci tuků [38]. Jako další účinky lze 

uvést anti-histaminové, anti-artritidové, pozitivní vliv na paměť, antivirové a antimikrobiální 

účinky [37]. Všechny výše zmíněné efekty přispívají k dlouhověkosti, přičemž na myším modelu 

byla prokázána více než  dvounásobná doba života [39].  
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3.6 Metody využívané pro hodnocení katechinů v čajích 

Problematice analýzy katechinů se věnuje hned několik autorů a prací [1] [40] [41] [42] [43]. 

Popisují různé metody detekce katechinů založené převážně na kapalinové chromatografii a 

kapilární elektroforéze. Výjimkou nejsou ani chromatografie na tenké vrstvě, 

spektrofotometrie, spektroskopie v blízkém infračerveném poli (FT-NIR) nebo voltametrie 

(SWV) [40]. Metody kapalinové chromatografie určené k analýze katechinů využívají různých 

přístupů detekce v zejména uspořádáních na starší HPLC instrumentaci (UV-VIS, DAD, PDA, MS 

aj.) [40]. S příchodem moderní UHPLC – MS/MS metod došlo ke značnému zrychlení analýzy 

(až 12x), při zachování dobré opakovatelnosti a citlivosti [42]. Tento fakt umožňuje široké 

využití této metodiky ve výzkumu a analýze doplňků stravy, čajových extraktů, nálevů a velmi 

komplexních vzorcích jako jsou tkáně a tělní tekutiny (flavonoidy) [42].  Využitím rychlých 

metod separace se snižuje riziko, že analyt bude degradován [42]. Stabilita katechinů ve 

vodném výluhu je závislá na teplotě a pH. Ve vodném výluhu jsou katechiny stabilní při pH 

nižším než 4, při čemž nad hodnotu pH 6 jsou již nestabilní [40]. Při vysokých teplotách dochází 

často k epimerizaci non-epi-forem katechinů, přičemž tento fakt není ovlivňován jenom 

teplotou ale i pH a rozpuštěnými kovovými ionty [44]. Stabilita katechinů je dále ovlivňována 

rozpuštěným kyslíkem, volnými radikály a kovovými ionty [45]. Pro extrakci katechinů jsou 

důležité doba a teplota extrakce, při čemž dle dokumentu [1], tak nejoptimálnější podmínky 

pro extrakci zeleného čaje jsou 20 minut při teplotě 90 °C. Optimální poměr vody a suché 

hmoty je 100:1 [1]. Jak je uvedeno ve studii [1] , matricové efekty taktéž mohou ovlivňovat 

kvantitativní obsah katechinů, ačkoliv byly u zelených čajů v přijatelném rozmezí (± 14,5 %), 

silnější matricové efekty byly přítomny u černého čaje (+2,8 to + 45,8 %).  
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4 Experimentální část 

4.1 Hodnocené vzorky 

Vzorky použité pro stanovení obsahu katechinů a hodnocení matricových efektů pocházely od 

výrobců Pickwick a Basilur, jak uvádí Tab. 4. 

Vzorek Složení Výrobce /název balení 

zelený čaj zelený čaj Pickwick/ Zelená Variace 

zelený čaj s jasmínem 
zelený čaj; zelený čaj ovoněný 
jasmínem 45 % 

Pickwick/ Zelená Variace 

zelený čaj s mátou 
zelený čaj; 20 % máta; citronová tráva; 
citronové oplodí 

Pickwick/ Zelená Variace 

zelený čaj s citronem 
zelený čaj; 10 % citronová tráva; 2,5 % 
citronové oplodí 

Pickwick/ Zelená Variace a 
Zelené Variace s ovocem 

zelený čaj s brusinkami 
zelený čaj; aroma; kousky brusinek 0,8 
% 

Pickwick/ Zelené Variace 
s ovocem 

zelený čaj mangem a 
jasmínem 

zelený čaj; zelný čaj ovoněný jasmínem 
30 %; aroma; kousky manga 1,6 % 

Pickwick/ Zelené Variace 
s ovocem 

zelený čaj s jahodami a 
citronovou trávou 

zelený čaj; zelený rooibos; aroma, 
citronová tráva 10 %; kousky jahod 1,6 
% 

Pickwick/ Zelené Variace 
s ovocem 

 

Tab. 5- Analyzované čaje a jejich složení udávané výrobcem. 

Výrobce čajů Pickwick (Douwe Egberts Czech Republic s.r.o.) jménem paní Terezy Kapounové 

potvrdil e-mailovou komunikací, že v základu je použit stejný čaj. V obou baleních se nacházely 

zelené čaje s citrónem a jsou dále vedeny jako zelený čaj s citrónem A a B.  Od výrobce Basilur 

byl pro hodnocení obsahu katechinů i matricových efektů použit výrobek Specialty Classic 

Sencha (sypaný). Složení dle výrobce odpovídá 100 % zeleným lístkům čaje Sencha, bez 

ochucovadel. 
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4.2 Použitá ochucovadla 

Zázvor mletý (Kotanyi)  

Skořice mletá (Kotanyi) 

Citronová kůra (Vitana) 

Pomerančová kůra (Vitana) 

Vanilkový lusk - madagaskar (Jordis.cz) 

Brusinka sušená - plody (Jankalni) 

Jasmínový květ „moli-hua“ (Orijin.cz) 

Květ růže „mej-kuej-hua“ (Orijin.cz) 

Šípek - oplodí šípku (Oxalis.cz) 

Citronová tráva (Amana.cz) 

Máta kadeřavá - „marocká máta“ (Gresik.cz) 

4.3 Standardy  

Katechin > 98 % (Fluka)  

Epikatechin > 90 % (Fluka) 

Katechin galát > 98 % (Sigma-Aldrich)  

Epikatechin galát > 95 % (Sigma-Aldrich)  

Galokatechin > 98 % (Sigma-Aldrich)  

Epigalokatechin > 95 % (Sigma-Aldrich)  

Galokatechin galát > 98 % (Sigma-Aldrich)  

Epigalokatechin galát > 98 % (Sigma-Aldrich) 

 

4.4 Používané chemikálie 

Metanol LC-MS Grade (Sigma-Aldrich) 

Kyselina mravenčí LC-MS Grade (Sigma-Aldrich) 

Ultra-čistá voda Millipore MilliORG® (Millipore)  
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4.5 Přístrojové vybavení  

 Analytické váhy Sartorius 2004 MP (SARTORIUS) 

 Skleněná pH elektroda Phillips GAH 110 

 
ACQUITY Ultra Performance LC složený z:  

 ACQ-binary solvent manager (čerpadlo)  

 ACQ-sample manager (autosampler)  

 ACQ-column manager (kolonový termostat)  

 Hmotnostní detektor MS/MS Quattro Micro (Waters, ČR) 

 Analytická kolona - ACQUITY CSH C18 2,1 x 100 mm; 1,7 μm (Waters, ČR) 

4.6 Příprava pracovních roztoků a ultra-čisté vody 

4.6.1 Ultra-čistá voda 

Pro přípravu roztoků byla použita ultra-čistá voda připravená pomocí reverzní osmózy Milli-Q 

(Millipore). Voda byla navíc před použitím přefiltrována skrz celulozový filtr s póry 0,22 µm. 

4.6.2 Standardy 

Bylo naváženo 0,3 - 0,5 mg standardu každého katechinu a rozpuštěno v odpovídajícím 

množství 0,3-0,5 ml ředící směsi, aby vznikl roztok o koncentraci 10-3 g/ml. Roztoky standardů 

byly skladovány v chladu (4 - 8°C) v tmavých vialkách, a to po dobu nejdéle 7 dnů.  

4.6.3 Příprava ředící směsi  

Používaná směs byla připravena smísením složky mobilní fáze A (0,1 % vodný roztok kyseliny 

mravenčí) a složky B (0,1 % roztoku kyseliny mravenčí v čistém methanolu) v poměru 1:1, z 

důvodu lepší citlivosti a tvarů analyzovaných píků.  

4.6.4 Ředící směs pro ochucovadla  

Pro stanovení obsahu katechinů v hodnocených ochucovadlech byl použit roztok o jiném 

složení, aby bylo dosaženo stejných podmínek pro ionizaci v hmotnostně-spektrometrickém 

detektoru, jako v případě analýzy neředěného čajového nálevu. Pro tento účel byl použit 

roztok čistého metanolu s 0,2 % kyseliny mravenčí. V naředěném vzorku vznikla směs 50:50 

vodné a methanolové složky s 0,1 % kyselinou mravenčí. 
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4.6.5 Mobilní fáze  

Jako složka A mobilní fáze byl použit 0,1 % vodný roztok kyseliny mravenčí. Tento roztok byl 

připraven za pomocí odměrné baňky, která byla z části naplněna ultra-čistou vodou. Poté bylo 

napipetováno odpovídající množství koncentrované kyseliny mravenčí a doplněno vodou po 

rysku. Jako složka B mobilní fáze byl použit 0,1 % roztok kyseliny mravenčí v čistém methanolu. 

Tento roztok byl připraven za pomocí odměrné baňky, která byla z části naplněna 

methanolem. Poté bylo napipetováno odpovídající množství koncentrované kyseliny mravenčí 

a doplněno methanolem po rysku. 

4.6.6 Oplachové kapaliny  

Jako silná oplachová kapalina sloužil 100% methanol. Jako slabá oplachová kapalina a kapalina 

pro oplach těsnění (seal wash) byl použit 20% methanol. 

4.7 Příprava ochucovacích směsí analyzovaných vzorků 

Určení množství ochucovadel pro ochucování čajů předcházel průzkum složení směsí 

tuzemských výrobců. Do toho průzkumu bohužel nebyly zařazeny čaje sypané, které ve většině 

případů procentuální obsah neuvádí. V následující tabulce jsou obsaženy minimální a 

maximální podíly v různých komerčních směsích sáčkových čajů. 

 obsah 

ochucovadlo Min. [%] Max. [%] 

pomeranč 0,5 11,4 

zázvor 2 30 

citron 0,5 15 

skořice 0,6 35 

šípek 1 34 

jasmín 1 7,5 

růže 3 3 

vanilka 0,1 1 

med 0,1 10 

máta 10 40 

brusinka 0,5 3 

 

Tab. 6 - Obsah ochucovadel v různých komerčních směsích. 

Vzhledem ke značně rozdílnému obsahu ochucovadel bylo nutné stanovit jednotné množství 

pro následné stanovení obsahu katechinů a matricových efektů, tak aby byly výsledky mezi 

sebou porovnatelné. Jako přijatelný rozsah se jevil 15 - 30 % obsah ochucovadla. Jako výsledná 

hodnota pro obsah ochucovadla byla stanovena hladina 15 %, která by se přiblížila reálným 
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podmínkám u vzorků s nízkým obsahem ochucovadla. Nutno dodat, že většina vzorků 

v průzkumu se nevyskytovala v čisté směsi (čaj + 1 ochucovadlo), ale ochucovadel bylo použito 

více (např. čaj + 3 ochucovadla). 

4.8 Úprava čajových vzorků a ochucovadel před přípravou čajového 

nálevu 

Pro analýzu čaje z čajových sáčků byl obsah homogenizován smísením obsahu 3 sáčků a bylo 

odebráno požadované množství (cca 1 g). Tento postup byl shodný pro hodnocení obsahu 

katechinů i matricových efektů. U čaje Sencha byly při navažování odebrány nezelené části 

rostliny (větvičky), které by mohly zkreslovat naváženou hmotu. 

 Ochucovadla zázvor (mletý), skořice (mletá), citronová kůra, pomerančová kůra nebylo 

nutné před navážením upravovat, protože se již nacházela v dostatečně homogenním 

stavu.  

 Ochucovadla brusinka (sušená), šípek (oplodí), citronová tráva a máta kadeřavá byla 

homogenizována pomocí třecí misky na co nejmenší částice, z důvodu stejné velikosti 

částic, lepší manipulace, lepší difúze v následném nálevu a zároveň faktu, že výrobci 

sáčkových čajů používají podobnou velikost částic. 

 Květy jasmínu bylo nutné před použitím taktéž upravit, přičemž byla použita pouze bílá 

část květu (tuto část využívají výrobci). Květy byly homogenizovány pomocí třecí misky 

na bílý prášek.  

 Z květu růže byly použity pouze okvětní lístky, které byly též homogenizovány na jemný 

prach pomocí třecí misky. 

 Z vanilkového lusku byla použita dužina a semínka.  
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4.9 Příprava čajového nálevu 

Čajové vzorky byly připraveny podle následující metodiky. Přesné množství čaje (cca 1 g) bylo 

přesypáno do kádinky se 100 ml ultra-čisté vody o teplotě 90°C. Při této teplotě byla směs 

udržována po dobu 20 minut a míchána v 5 minutových intervalech pro dokonalou difúzi. Po 

posledním promíchání byl vzorek odebrán do injekční stříkačky a následně přefiltrován skrz 

polytetrafluoroethylenový (PTFE) 0,22 µm filtr (Membrane solutions). Před dalším krokem 

(ředění) vzorek chladl 45 min při pokojové teplotě.  

Pro hodnocení vlivu ochucovadel bylo k cca 1 g čaje přidáno cca 0,18 g daného ochucovadla, 

tak aby obsah ochucovadla činil cca 15 %.  V poslední fázi byly vytvořeny komplexní směsi, 

které obsahovaly 3 vybraná ochucovadla a 1g čaje, a to pro pozorování aditivních efektů. 

 Pro sáčkový čaj bylo použito zředění 20x a 200x. Toto ředění bylo použito, jak pro 

hodnocení obsahu katechinů, tak i pro pozorování matricových efektů.  

 Pro sypaný čaj Sencha bylo použito ředění 50x a 500x.Toto ředění bylo použito, jak pro 

kvantifikaci katechinů, tak i pro hodnocení matricových efektů. 

 Ředění 20x a 50x bylo použito pro hodnocení katechinů, které jsou přítomny v nižších 

koncentracích, aby se jejich odezva v hmotnostně-spektrometrickém detektoru 

pohybovala přibližně ve středu lineárního rozmezí kalibrační křivky. Jednalo se 

o non-epi-formy katechinů (GC, CG,C a GCG). 

 Ředění 200x a 500x bylo použito pro stanovení epi-forem katechinů, jejichž výskyt je ve 

vzorcích vysoký. Jednalo se o katechiny EC, ECG, EGC a EGCG.  

4.9.1 Úprava vzorků a ředění pro analýzu samostatných ochucovadel  

Pro stanovení obsahu katechinů v jednotlivých ochucovadlech (bez obsahu čaje) bylo naváženo 

cca 1 g daného ochucovadla. Další postup byl shodný u přípravy čajového nálevu, až na ředění, 

kdy byla použita ředící směs pro ochucovadla (0,2 % kyselina mravenčí v metanolu), která 

zajistila stejné ionizační podmínky jako u analýzy s čajovým nálevem.  Ředění těchto vzorků 

probíhalo následovně. K 500 µl přefiltrovaného nálevu bylo přidáno 500 µl ředící směsi pro 

ochucovadla. V případě ochucovadla zázvoru vznikl mléčný zákal, ve kterém byla patrná 

přítomnost částic. Z toho důvodu byl vzorek centrifugován (10 min, 14000 RCF). Vzniklý 

supernatant byl následně podroben kvantifikaci katechinů. 
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4.9.2 Koncentrační úrovně pro hodnocení matricových efektů 

Pro hodnocení matricových efektů byla použita metoda porovnání směrnic kalibračních křivek. 

Po přídavku standardu do čajového nálevu dochází ke vzniku následujících kalibračních bodů.  

 

 

 

 

 

 

Tab. 7 - Koncentrace standardů použitých pro hodnocení matricových efektů. 

4.10  Nastavení podmínek metody 

4.10.1 Chromatografické podmínky  

Z mobilních fází A a B byl za pomocí programovatelného čerpadla vytvářen gradient, jehož 

nastavení je popsáno v Tab. 8. Teplota kolony byla nastavena na 40°C, teplota autosampleru 

byla 4°C.  

t [min] A [%] B [%] 
průtok 

[ml/min] 

0 91,5 8,5 0,3 

2,1 60 40 0,3 

2,2 91,5 8,5 0,3 

4,0 91,5 8,5 0,3 

 

Tab. 8 - Režim čerpadla mobilní fáze. 

Nastřikován byl vzorek o objemu 5 µl, přičemž mezi vzorky byly použity 2-3 blanky pro 

zabránění přenosu mezi vzorky. 

4.10.2 Hmotnostní spektrometrie 

Pro ionizaci byl vybrán negativní mód, který poskytoval lepší citlivost a selektivitu. Parametry 

iontového zdroje popisuje následující tabulka (Tab. 9). Tabulka Tab. 10 popisuje SRM přechody 

použité u jednotlivých analytů. 

 

 

použitý výchozí bod 
(koncentrace) 

vzniklý kalibrační bod 
(koncentrace) 

10
-5

 10
-6

 

2x10
-5

 2x10
-6

 

5x10
-5

 5x10
-6

 

10
-6

 10
-7

 

2x10
-6

 2x10
-7

 

5x10
-6

 5x10
-7

 

5x10
-7

 5x10
-8
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parametr ESI 

napětí na kapiláře 1,0 kV 

napětí na extraktoru 2,0 V 

napětí na hexapólu 0,2 V 

průtok sušícího plynu 600 l/hod 

průtok plynu na vstupním kuželu 70 l/hod 

desolvační teplota 450 °C 

teplota iontového zdroje 130 °C 

 

Tab. 9 - Nastavení parametrů iontového zdroje. 

 

analyt 
retenční 

čas 
kolizní 

energie 
napětí na 

vstupním kuželu 
prekurzorový iont 

[M-H]
-
 

produktový 
iont 

GC 1,74 25 35 304,9 125,0 

EGC 2,07 25 35 304,9 125,0 

C 2,17 15 35 288,9 245,1 

EC 2,51 15 35 288,9 245,1 

EGCG 2,40 25 30 457,0 169,0 

GCG 2,57 25 30 457,0 169,0 

ECG 2,86 25 30 441,0 169,0 

CG 3,03 25 30 441,0 169,0 
 

Tab. 10 - Nastavení SRM přechodů pro vybrané analyty. 

4.11  Metodika vyhodnocování výsledků matricových efektů 

Hodnocení matricových efektů bylo provedeno porovnáváním směrnic kalibračních křivek. 

První kalibrační křivka byla sestrojena v rozpouštěcí směsi. Druhá kalibrační křivka byla 

připravena přidáním standardů do čajového nálevu.  

                 
                                           

                                              
     

Kalibrační křivka byla sestrojena z bodů uvedených v Tab. 7 v kapitole 4.9.2 (str. 34), a 

vyhodnocena pomocí programu Quanlynx. Tento program je součástí MassLynx Software a je 

určen pro kvantitativní analýzu, zpracování a vyhodnocování získaných dat. Byla-li hodnota 

směrnice kalibrační křivky (k) v čajové matrici vyšší než směrnice kalibrační křivky v rozpouštěcí 

směsi, jednalo se o pozitivní matricové efekty. (Hodnoty vyšší než 100 %) Byla-li hodnota 

směrnice kalibrační křivky v čajové matrici nižší než směrnice kalibrační křivky v rozpouštěcí 

směsi, jednalo se o negativní matricové efekty. (Hodnoty vyšší než 100 %) [22].
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5  Výsledky a diskuze 

5.1 Hodnocení komerčně dostupných sáčkových čajů 

5.1.1 Kvantifikace katechinů ve vybraných sáčkových čajích  

Následující tabulka (Tab. 11) znázorňuje získané hodnoty obsahu jednotlivých katechinů ve vzorcích sáčkových čajů a jsou seřazeny dle nejvyššího 

obsahu. Znázorněné hodnoty obsahu jednotlivých katechinů a celkové množství katechinů jsou průměrné hodnoty z 2 měření, v případě zeleného 

čaje, zeleného čaje s jahodami a citronovou trávou, zelného čaje s mátou a zeleného čaje s citrónem A se jednalo o průměry z 3 naměřených hodnot. 

 celkový obsah katechinů [mg/g] 

analyzovaný vzorek GC EGC C EC EGCG GCG ECG CG 
celkový obsah 

katechinů 

zelený čaj 4,00 18,97 1,21 7,01 38,01 3,42 9,93 0,42 82,98 

zelený čaj s jasmínem 3,26 19,39 0,98 7,03 39,31 2,50 8,91 0,23 81,61 

zelený čaj s mangem a jasmínem 2,73 16,87 0,76 5,23 39,41 2,51 7,93 0,26 75,71 

zelený čaj s brusinkami 2,26 18,56 0,69 5,97 36,97 1,17 7,63 0,09 73,32 

zelený čaj s citrónem A 2,84 15,33 0,83 4,63 32,23 2,34 7,54 0,24 65,97 

zelený čaj s citrónem B 2,28 15,13 0,66 4,48 31,43 1,57 6,49 0,14 62,17 

zelený čaj s mátou 2,65 11,89 0,75 3,87 23,58 2,13 5,81 0,24 50,91 

zelený čaj s jahodami a citronovou trávou 1,93 9,54 0,57 3,18 18,71 1,45 4,37 0,14 39,90 
 

Tab. 11 - Průměrné hodnoty obsahu katechinů ve vybraných vzorcích. 

Nejnižší obsah katechinů byl pozorován v zeleném čaji s jahodami a citronovou trávou, přičemž jeho obsah oproti prvnímu čaji (zelený čaj 

neochucený) v pořadí byl zhruba 2x nižší. Celkový obsah katechinů zeleného čaje s citronem A a B, nebyl příliš rozdílný, přičemž se jednalo o čaje ze 2 

různých balení. V celkovém pohledu je evidentní že obsah katechinů s přidanými ochucovadly klesl. Tento fakt mohl být způsobený dlouhodobým 

skladováním spolu s daným ochucovadlem.
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5.1.2 Matricové efekty  pozorované v nálevech sáčkových čajů  

Pro pozorování matricových efektů byly vybrány 4 čaje. K výběru bylo přistoupeno z důvodu 

časové úspory, přičemž byl vybrán čaj ochucený mátou, čaj ochucený s jahodami a citronovou 

trávou, pro jejich nízké hodnoty kvantifikací, u kterých by bylo možné předpokládat snížení v důsledku 

matricových efektů. Dále pak zelený čaj s citrónem A u kterého byl obsah katechinů ve středu 

analyzovaného spektra a zelený čaj neochucený určený pro vzájemné srovnání. Následující tabulky 

(Tab. 12, Tab. 13) jsou vyhodnoceny podle metodiky uvedené v kap. 4.11. Hodnota směrnice 

kalibrační křivky je značena písmenem k, korelační koeficient k příslušnému parametru (r2).  

1. Zelený čaj neochucený 
2. Zelený čaj s jahodami a citronovou trávou 
3. Zelený čaj s citronem A 
4. Zelený čaj s mátou 
5. Rozpouštěcí směs pro hodnocení zeleného čaje s jahodami a citronovou trávou a 

zeleného čaje neochuceného 
6. Rozpouštěcí směs pro hodnocení zeleného čaje s mátou 
7. Rozpouštěcí směs pro hodnocení zeleného čaje s citrónem 

analyt 
k 

1 2 3 4 5 6 7 

GC 2,61 2,46 2,23 2,37 2,51 2,47 2,47 

EGC 2,64 2,89 2,97 2,87 2,67 2,85 2,93 

C 2,66 2,61 2,32 2,53 2,62 2,47 2,45 

EC 2,62 2,98 3,16 2,95 2,68 2,99 2,92 

EGCG 4,5 5,49 5,35 5,36 5,1 5,28 5,33 

GCG 8,09 7,44 7,31 7,38 6,71 6,12 6,35 

ECG 5,41 6,04 6,52 5,99 5,42 6,16 6,09 

CG 8,1 7,08 7,69 8 7,32 6,94 7,34 

 

Tab. 12 - Porovnání směrnic (k) kalibračních křivek vybraných čajů pro hodnocení matricových efektů ve 
vybraných čajích. 

analyt 
r

2
 

1 2 3 4 5 6 7 

GC 0,9946 0,9975 0,9935 0,9945 0,9996 0,9989 0,9973 

EGC 0,9982 0,9917 0,9982 0,9931 0,999 0,9963 0,9988 

C 0,9993 0,9996 0,9995 0,99911 0,9994 0,9948 0,9986 

EC 0,9983 0,998 0,998 0,99891 0,999 0,9981 0,9985 

EGCG 0,9981 0,9734 0,994 0,9938 0,9996 0,9998 0,9994 

GCG 0,9976 0,9994 0,992 0,9985 0,9997 0,9994 0,9997 

ECG 0,9947 0,9985 0,9981 0,9981 0,9997 0,9992 0,9997 

CG 0,9991 0,9984 0,9991 0,99908 0,9993 0,9992 0,9971 

Tab. 13 - Porovnání korelačních koeficientů (r
2
) kalibračních křivek vybraných čajů pro hodnocení matricových 

efektů. 



38 
 

Tabulka 23 obsahuje výpočet matricových efektů z Tab. 12 a Tab. 13.  

 matricové efekty [%] 

analyt zelený čaj 
zelený čaj 

s jahodami a 
citronovou trávou 

zelený čaj 
s citrónem A 

zelený čaj s mátou 

GC 103,90 98,01 90,32 95,92 

EGC 98,76 107,93 104,41 97,95 

C 101,58 99,67 94,01 103,10 

EC 97,65 110,89 105,55 101,03 

EGCG 88,23 107,67 101,32 100,56 

GCG 120,63 110,95 119,37 116,21 

ECG 99,84 111,33 105,82 98,33 

CG 110,65 96,72 110,88 108,97 
 

Tab. 14 - Matricové efekty vybraných sáčkových čajů. 

Neochucený zelený čaj vykazoval pozitivní matricové efekty u non-epi-forem katechinů a to 

nejvýrazněji u GCG (+20,0 %) a CG (+10,0 %). Nejvýraznější negativní matricové efekty byly 

pozorovány u EGCG  (-11,7 %) (Tab. 14). U dalších katechinů byly matricové efekty nevýznamné 

(od -2,35 % do 3,9%). V přítomnosti ochucovadel se příspěvky matricových efektů mění a lze 

pozorovat nárůst pozitivních matricových efektů u epiformem katechinů u zeleného čaje 

s jahodami a citronovou trávou (od 9,17 % do 19,44%) a zeleného čaje s citrónem A (od 5,65 % 

do 13,09 %). Zelený čaj s mátou vykazoval podobné matricové efekty jako zelený čaj bez 

ochucovadel, lze tedy předpokládat nevýznamný vliv toho ochucovadla na matricové efekty. 

Poznatky z analýzy sáčkových čajů byly využity v následném experimentu se sypaným čajem 

značky Basilur, u kterého bylo možno lépe prozkoumat pozorovaný jev díky 

přesněji definovaným směsím, bez vlivu faktoru ochucovávání.   
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5.2 Hodnocení obsahu katechinů v laboratorně připravených směsích 

Průměrné hodnoty obsahu katechinů neochuceného čaje, zeleného čaje s ochucovadlem květ růže, zelného čaje s pomerančovou kůrou byly získány ze 3 

různých měření. Zbylá ochucovadla byla změřena 1x z důvodu akceptovatelných hodnot relativní směrodatné odchylky (RSD). Ty se pohybovaly od 0,84% - 

do 30,70 %, je nutné ovšem dodat že se jednalo o reálné vzorky, které se ne vždy chovají ideálně. Výsledky opakovatelnosti obsahu katechinů jsou 

akceptovatelné.  

 Obsah katechinů [mg/g] 

druh čaje GC EGC C EC EGCG GCG ECG CG 
celkový obsah 
katechinů [mg] 

zelený čaj neochucený 

3,89 24,42 0,85 4,16 38,6 2,44 6,49 0,25 81,1 

3,83 25,93 0,95 5,53 40,82 2,6 8,57 0,33 88,56 

3,85 24,95 0,84 5,36 39,99 2,77 8,76 0,33 86,84 

květ růže 

2,72 28,08 0,77 5,85 44,68 1,61 7,94 0,1 91,75 

2,89 28,95 0,8 6,11 45,98 1,7 9,12 0,18 95,73 

2,17 24,33 0,66 5,26 37,43 1,19 8,02 0,13 79,19 

pomerančová kůra 

4,1 28,03 1,03 5,38 43,43 3,01 8,16 0,33 93,47 

3,92 26,16 0,89 5,28 41,94 2,88 7,62 0,28 88,97 

4,28 27,49 1,09 6,32 44,3 3,24 9,52 0,41 96,66 

zelený čaj neochucený RSD [%] 0,84 3,06 6,70 14,90 2,82 6,40 15,88 16,04 4,57 

květ růže RSD [%] 14,55 9,05 10,02 7,53 10,79 18,38 7,86 30,70 9,71 

pomerančová kůra RSD [%] 4,44 3,72 10,20 10,13 2,84 6,07 11,34 19,51 4,15 

 

Tab. 15 - Obsah katechinů vybraných čajů pro zjištění hodnoty přesnosti metody (RSD). 

 



40 
 

Následující tabulka (Tab. 16) obsahuje výsledné obsahy katechinů ve vzorcích ochucených čajů. 

 
obsah katechinů [mg/g] 

ochucovadlo + čaj GC EGC C EC EGCG GCG ECG CG 
celkový 
obsah 

katechinů 

plod šípku 2,52 32,85 0,89 7,85 52,65 1,26 9,48 0,15 107,65 

kořen zázvoru 4,66 29,13 1,21 7,11 49,86 3,69 10,40 0,54 106,58 

plod brusinky 2,15 32,19 0,76 7,57 53,20 0,78 9,83 0,09 106,57 

list máty 4,90 28,53 1,36 7,27 45,88 4,17 9,06 0,54 101,71 

citronová kůra 2,38 28,74 0,72 6,98 47,51 1,41 9,23 0,19 97,17 

citronová tráva 3,11 28,68 0,81 7,15 45,46 2,13 8,86 0,30 96,50 

květ jasmínu 3,20 26,31 0,79 6,32 45,50 2,53 8,78 0,31 93,74 

vanilkový lusk 3,61 26,40 1,01 6,73 43,47 2,84 9,11 0,44 93,61 

pomerančová kůra 4,10 26,43 1,00 5,57 42,38 3,05 8,50 0,34 91,38 

skořicová kůra 4,00 25,10 1,10 6,74 41,57 2,97 9,09 0,45 91,01 

květ růže 2,48 26,46 0,72 5,42 41,29 1,40 7,88 0,12 85,77 

zelený čaj neochucený 3,87 25,85 0,88 5,20 37,40 2,62 7,96 0,29 84,08 

 

Tab. 16 - Průměrné hodnoty obsahu katechinů v ochucených čajích (řazeno vzestupně dle obsahu).  
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5.2.1 Hodnocení obsahu katechinů v ochucených čajích 

Podle zjištěných výsledků přídavkem ochucovadla do směsi (15 %) vzrostl i celkový obsah 

katechinů. Jedna z myšlenek možného ovlivnění, mimo působení matricových efektů, byla 

možná změna pH. Po zchladnutí nálevu na pokojovou teplotu byly změřeny hodnoty pH 

pomocí skleněné elektrody. Hodnota pH byla sledována z důvodu vlivu acidobazických 

vlastností na stabilitu katechinů, a tedy i jejich obsah (Tab. 17). 

ochucovadlo + čaj pH 
plod šípku 5,25 

kořen zázvoru 5,58 

plod brusinky 4,56 

list máty 5,54 

citronová kůra 5,29 

citronová tráva 5,43 

květ jasmínu 5,52 

vanilkový lusk 5,50 

pomerančová kůra 5,44 

skořicová kůra 5,47 

květ růže 5,14 

zelený čaj neochucený 5,54 
 

Tab. 17 - pH nálevu ochucených čajů. 

Při shodném seřazení s obsahem katechinů  (Tab. 16, Tab. 17) není pozorována žádná korelace 

mezi pH a celkovým obsahem katechinů. pH se pohybovalo v rozmezí od pH 4,56 do 5,58. 

Neochucený čaj měl hodnotu pH 5,54. Analýzou ochucovadel bez přítomnosti čaje bylo 

zjištěno, že analyzované katechiny byly obsaženy pouze ve 3 ochucovadlech a to u plodu 

brusinky, plodu šípku a skořicové kůry, jak uvádí Tab. 18. 

 obsah katechinů [mg/g] 

ochucovadlo GC EGC C EC 
celkový obsah 

katechinů 

plod šípku 26,23 9,17 0,585 0,0076 35,99 

plod brusinky 8,49 16,75 0,046 0,3691 25,66 

skořicová kůra 0,00 0,00 0,087 0,1121 0,199 

 

Tab. 18 - Obsah katechinů ve vzorcích ochucovadel. 
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Odečtením příslušných obsahů katechinů se mírně změní rozložení, ale pozitivní vliv 

ochucovadel je stále patrný. Přičemž čaj s přídavkem zázvoru obsahoval o cca 22,5 mg/g 

katechinů více než neochucený čaj (o cca 26,8 % více). Obsah ochucovadla byl 15 %, pouze u 

vanilkového lusku bylo množství nižší (8 %), a to z důvodu nedostatečného množství daného 

ochucovadla       (Tab. 19) 

pořadí ochucovadlo + čaj 
průměrné 
hodnoty 
[mg/g] 

přídavek 
k neochuceném

u čaji [mg/g] 

přídavek 
k neochuceném

u čaji [%] 

1 zel. čaj + kořen zázvoru 106,58 22,5 26,76 

2 zel. čaj + plod brusinky 101,96 17,88 21,27 

3 zel. čaj + list máty 101,71 17,63 20,97 

4 zel. čaj + plod šípku 101,17 17,09 20,33 

5 zel. čaj + citronová kůra 97,17 13,09 15,57 

6 zel. čaj + citronová tráva 96,50 12,42 14,77 

7 zel. čaj + květ jasmínu 93,74 9,66 11,49 

8 zel. čaj + vanilkový lusk 93,61 9,53 11,33 

9 zel. čaj + pomerančová kůra 91,38 7,30 8,68 

10 zel. čaj + skořicová kůra 90,98 6,90 8,21 

11 zel. čaj + květ růže 85,77 1,69 2,01 

12 zelený čaj neochucený 84,08 0,00 0,00 
 

Tab. 19 - Pořadí dle celkového obsahu katechinů  v ochucených směsích, po odečtení obsahu katechinů 
v ochucovadlech.

5.2.2 Hodnocení opakovatelnosti metody pro odečet matricových efektů 

Pro posouzení opakovatelnosti výsledků matricových efektů byl vybrán zelený čaj neochucený 

(Sencha), čaj ochucený květy růže a čaj ochucený pomerančovou kůrou. Z důvodu 

akceptovatelných RSD hodnot matricových efektů (Tab. 20 - Tab. 22) byly experimenty pro 

ostatní ochucovadla provedeny pouze jednou. Každé měření bylo provedeno v různý den a 

čajový nálev byl pokaždé připraven nový.  

zelený čaj 
neochucený 

matricové efekty [%]  

analyt 1. měření 2. měření 3. měření průměr RSD [%] 

GC 86,87 88,70 94,68 90,08 4,53 

EGC 91,70 99,13 83,26 91,36 8,69 

C 95,91 98,85 98,65 97,8 1,68 

EC 86,61 95,33 94,23 92,06 5,16 

EGCG 93,08 92,88 94,58 93,51 1,00 

GCG 103,86 103,17 112,38 106,47 4,82 

ECG 92,03 95,20 93,74 93,65 1,69 

CG 103,08 103,02 102,86 102,99 0,11 

navážka [g] 1,02424 1,07096 1,06360  
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Tab. 20 - Opakovatelnost měření matricových efektů v nálevu zeleného neochuceného čaje, pod dvojitou čárou 
uvedena navážka. 

Výsledky opakovatelnosti hodnocení matricových efektů v nálevu neochuceného zeleného čaje 

se pohybují v hodnotách RSD od 0,11 % do 8,69 %. To jsou hodnoty plně 

akceptovatelné    (Tab. 20) 

květy růže matricové efekty [%]  

analyt 1. měření 2. měření 3. měření průměr RSD (%) 

GC 110,04 96,29 108,53 104,95 7,18 

EGC 117,22 100,35 104,56 107,38 8,18 

C 103,78 101,16 117,69 107,55 8,26 

EC 117,62 105,77 107,27 110,22 5,85 

EGCG 112,36 105,20 106,38 107,98 3,55 

GCG 113,46 104,22 116,75 111,47 5,83 

ECG 110,40 102,97 106,71 106,69 3,48 

CG 108,26 101,98 110,37 106,87 4,08 

navážka [g] 1,01782 1,06601 1,06437 

 
navážka 
ochucovadla [g] 

0,18436 0,18253 0,18481 

obsah 
ochucovadla [%] 

15,34 14,62 14,79 

 

Tab. 21 - Opakovatelnost měření matricových efektů v nálevu zeleného čaje ochuceném květy růže, pod dvojitou 
čárou uvedené navážky a obsah ochucovadla. 

Opakovatelnost analýzy matricových efektů čaje ochuceného květy růže se pohybovala 

v rozmezí od 3,48 % do 8,26 %. Výsledky vyjádřené RSD hodnotou jsou plně akceptovatelné 

(Tab. 21) 

pomerančová kůra matricové efekty [%]  

analyt 1. měření 2. měření 3. měření průměr RSD (%) 

GC 107,49 106,59 106,34 106,81 0,56 

EGC 106,20 94,68 93,47 98,12 7,16 

C 111,39 108,73 104,39 108,17 3,27 

EC 107,00 101,88 95,29 101,39 5,79 

EGCG 102,90 97,24 92,13 97,42 5,53 

GCG 116,38 110,57 108,29 111,75 3,74 

ECG 106,41 96,41 94,91 99,25 6,30 

CG 114,68 107,76 105,90 109,45 4,23 

navážka [g] 1,05955 1,01393 1,06284 

 
navážka ochucovadla 
[g] 

0,18102 0,18182 0,18181 

obsah ochucovadla [%] 14,59 15,21 14,61 

Tab. 22 - Opakovatelnost měření matricových efektů v nálevu zeleného čaje ochuceného pomerančovou kůrou, 
pod dvojitou čárou uvedené navážky a obsah ochucovadla. 
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Matricové efekty hodnocené v nálevu čaje ochuceného pomerančovou kůrou byly, v rozmezí 

0,56 % - 7,16 % RSD. Tento výsledek je plně akceptovatelný (Tab. 22) 

5.2.3 Hodnocení matricových efektů v neochucených a ochucených sypaných čajích  

Hodnocení matricových efektů probíhalo stejným způsobem, jako v předchozím případě 

(5.1.2). Testována byla všechna ochucovadla a neochucený zelený čaj (Sencha). Následující 

tabulka (Tab. 23) popisuje výsledky hodnocení matricových efektů. Čaje ochucené 

pomerančovou kůrou, květy růže a neochucený zelený čaj byly analyzovány 3x (v tabulce 

uveden průměr). Z důvodu akceptovatelných hodnot opakovatelnosti (RSD) pro matricové 

efekty (viz. Tab. 20 - Tab. 22) byly zbylé ochucené čaje analyzovány 1x, což přineslo značnou 

časovou úsporu. 

 

Tab. 23 - Příspěvky matricových efektů v nálevu ochucených a neochucených čajů. 

  

 matricové efekty [%] 

ochucovadlo + čaj GC EGC C EC EGCG GCG ECG CG 

list máty 87,30 87,85 87,20 88,49 94,54 93,04 94,04 96,47 

květ jasmínu 101,04 98,19 99,07 96,55 100,26 109,01 96,55 105,39 

citronová tráva 93,00 96,34 93,05 95,31 97,16 93,63 90,47 101,58 

kořen zázvoru 97,63 97,50 95,18 100,39 98,43 102,45 97,74 102,51 

vanilkový lusk 99,52 105,16 104,24 104,92 107,73 111,04 98,24 104,71 

plod brusinky 110,81 103,83 110,89 105,68 109,68 136,14 105,60 116,95 

citrónová kůra 94,75 106,70 93,89 105,46 108,16 108,33 102,98 98,55 

skořicová kůra 87,88 98,30 88,44 98,36 93,53 95,49 100,13 96,08 

plod šípku 112,15 94,12 107,02 91,60 100,80 121,29 98,51 112,14 

zelený čaj neochucený 95,74 97,13 101,79 98,72 99,10 108,50 98,08 104,58 

květ růže 104,95 107,38 107,55 110,22 107,98 111,47 106,69 106,87 

pomerančová kůra 106,81 98,12 108,17 101,39 97,42 111,75 99,25 109,45 



45 
 

 

5.2.4 Hodnocení matricových efektů jednotlivých ochucovadel 

5.2.4.1 List máty  

U tohoto ochucovadla byly pozorovány negativní matricové efekty a to u všech analyzovaných 

katechinů. Nejsilnější negativní matricové efekty byly přítomny u katechinů C, GC, EGCG a EC, 

jejichž hodnota se pohybovala od -11,51 % do -12,8 %. Ostatní analyty se pohybovaly v rozmezí 

-3,53 % až -6,96 %, což jsou hodnoty téměř zanedbatelné. Rozdíl hodnot oproti neochucenému 

čaji byl negativní u všech sledovaných analytů, což se u ostatních ochucovadel tak výrazně 

neopakovalo. Nejvíce negativní rozdíl byl přítomen u galakatechinu galátu (-15,46%). Při 

porovnání matricových efektů v čajovém nálevu sáčkového čaje a čaje ochuceného při analýze, 

lze pozorovat určité rozdíly. Ty mohly být způsobeny značnými rozdíly ve složení ať už vyšším 

obsahem máty nebo přítomností ostatních složek (citronová tráva, citronová kůra). 

Porovnáním čaje neochuceného a ochuceného jsou získány hodnoty vlivu ochucovadla (Tab. 

24) 

 sypaný čaj [%] sáčkový čaj [%] 

analyt 
ochucený 
listy máty 

neochucený rozdíl 
ochucený 

mátou 
neochucený rozdíl 

GC 87,30 95,74 -8,44 95,92 103,90 -7,98 

EGC 87,85 97,13 -9,28 97,95 98,76 -0,81 

C 87,20 101,79 -14,59 103,10 101,58 1,52 

EC 88,49 98,72 -10,23 101,03 97,65 3,38 

EGCG 94,54 99,10 -4,56 100,56 88,23 12,33 

GCG 93,04 108,50 -15,46 116,21 120,63 -4,42 

ECG 94,04 98,08 -4,04 98,33 99,84 -1,51 

CG 96,47 104,58 -8,11 108,97 110,65 -1,68 
 

Tab. 24 - Porovnání vlivu matricových efektů v nálevu zeleného čaje neochuceného a ochuceného listy máty. 

5.2.4.2 Skořicová kůra  

Matricové efekty čaje ochuceného skořicovou kůrou byly převážně negativní (až na ECG), 

negativní matricové efekty převládaly u non-epi-forem katechinů (Tab. 25) Při porovnání 

matricových efektů s neochuceným čajem lze pozorovat mírný pozitivní efekt na EGC a ECG. U 

non-epi-forem došlo ke zvýraznění negativních matricových efektů (- 7,86 % do -13,35 %). 
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 matricové efekty [%] 

analyt 
ochucený čaj 

(skořicová kůra) 
zelený čaj 

neochucený 
rozdíl 

GC 87,88 95,74 -7,86 

EGC 98,30 97,13 1,17 

C 88,44 101,79 -13,35 

EC 98,36 98,72 -0,36 

EGCG 93,53 99,10 -5,57 

GCG 95,49 108,50 -13,01 

ECG 100,13 98,08 2,06 

CG 96,08 104,58 -8,50 

 

Tab. 25 - Porovnání vlivu matricových efektů v nálevu zeleného čaje neochuceného a ochuceného skořicovou 
kůrou. 

5.2.4.3 Citrónová tráva 

Přítomnost citronové trávy měla mírný negativní vliv na matricové efekty, až na katechin galát 

(CG), který byl zanedbatelně pozitivní. Nejvýraznější negativní matricové efekty efekt byly 

přítomny u epikatechinu galátu (- 9,53 %), tato hodnota je stále akceptovatelná. Při srovnání 

s neochuceným čajem lze pozorovat negativní matricové efekty, které byly nejvýraznější u non-

epi-forem katechinů. Při porovnání se sáčkovým čajem jsou pozorovány značné rozdíly 

(EGCG,GCG,ECG), i přes obdobný obsah citronové trávy. Efekt ostatních ochucovadel a aromat 

v sáčkové směsi nebyl dále zkoumán. Pokud je vzato v potaz i odlišné složení čajového základu, 

jsou rozdíly stále patrné (Tab. 26) 

 matricové efekty sypaného čaje [%] matricové efekty sáčkového čaje [%] 

analyt 
ochucený 

(citronovou 
trávou) 

neochucený rozdíl [%] 

ochucený 
jahodami a 
citronovou 

trávou 

neochucený rozdíl [%] 

GC 93,00 95,74 -2,74 98,01 103,9 -5,89 

EGC 96,34 97,13 -0,79 107,93 98,76 9,17 

C 93,05 101,79 -8,74 99,67 101,58 -1,91 

EC 95,31 98,72 -3,41 110,89 97,65 13,24 

EGCG 97,16 99,10 -1,94 107,67 88,23 19,44 

GCG 93,63 108,50 -14,87 110,95 120,63 -9,68 

ECG 90,47 98,08 -7,61 111,33 99,84 11,49 

CG 101,58 104,58 -3,00 96,72 110,65 -13,93 
 

Tab. 26 - Porovnání vlivu matricových efektů v nálevu zeleného neochuceného a ochuceného čaje s citrónovou 
trávou. 

5.2.4.4 Kořen zázvoru  

Toto ochucovadlo nemělo prakticky žádný vliv na vznik matricových efektů (od - 4,82 % 

do       + 2,51 %). Mírně negativní matricové efekty byly pozorovány u většiny analyzovaných 

katechinů (Tab. 27), přičemž pozitivní matricové efekty se nacházely u GCG (2,45 %), EC 

(0,39%) a CG (2,51%), což jsou hodnoty zanedbatelné. 
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 matricové efekty [%] 

analyt 
ochucený čaj 

(kořen zázvoru) 
zelený čaj 

neochucený 
rozdíl [%] 

GC 97,63 95,74 1,89 

EGC 97,50 97,13 0,37 

C 95,18 101,79 -6,62 

EC 100,39 98,72 1,67 

EGCG 98,43 99,10 -0,67 

GCG 102,45 108,50 -6,05 

ECG 97,74 98,08 -0,34 

CG 102,51 104,58 -2,07 
 

 Tab. 27 - Porovnání vlivu matricových efektů v nálevu zeleného čaje neochuceného a ochuceného kořenem 
zázvoru. 

5.2.4.5 Zelený čaj neochucený 

U neochuceného čaje (Sencha) byly pozorovány mírně pozitivní matricové efekty u katechinů 

GCG (+8,50%) a CG (+4,58%). U ostatních katechinů byly matricové efekty téměř zanedbatelné 

či mírně negativní (od +1,79 % do -4,26 %) (Tab. 28). V porovnání se sáčkovým čajem se 

příspěvky matricových efektů lišily u non-epi-forem katechinů (krom C). Příspěvky se u epi-

forem příliš nelišily (krom EGCG). Tento fakt mohl být způsoben rozdílným ředěním čajového 

nálevu, kdy se v případě hodnocení matricových efektů u sáčkových čajů mohly projevit více 

(20x a 200x (epi-formy)), zatímco u čaje neochuceného (Sencha) bylo použito ředění 50x a 

500x.  

 matricové efekty [%] 

analyt 
zelený čaj 

neochucený 
zelený čaj (sáčkový) 

GC 95,74 103,9 

EGC 97,13 98,76 

C 101,79 101,58 

EC 98,72 97,65 

EGCG 99,10 88,23 

GCG 108,50 120,63 

ECG 98,08 99,84 

CG 104,58 110,65 
 

Tab. 28 - Porovnání vlivu matricových efektů v nálevech zelených neochucených čajů. 

5.2.4.6 Plod brusinky  

U plodu brusinky byl pozitivní vliv matrice nejsilnější (+3,83 % do 36,14 %). Níže uvedená Tab. 

29 zobrazuje pozitivní vliv jak na epi-formy, tak i na non-epi-formy katechinů. U tohoto vzorku 

byla naměřena nejnižší hodnota pH v čajovém nálevu viz. Tab. 17, která mohla ovlivnit ionizaci, 

stabilitu katechinů či extrakční postup. Nejvíce byly při pozorování matricových efektů zvýšené 

příspěvky pro non-epi-formy katechinů (Tab. 29) 
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 matricové efekty [%] 

analyt 
ochucený čaj 

(plod brusinky) 
zelený čaj neochucený rozdíl 

GC 110,81 95,74 15,07 

EGC 103,83 97,13 6,70 

C 110,89 101,79 9,10 

EC 105,68 98,72 6,96 

EGCG 109,68 99,10 10,58 

GCG 136,14 108,50 27,64 

ECG 105,60 98,08 7,53 

CG 116,95 104,58 12,37 

 

Tab. 29 - Porovnání vlivu matricových efektů v nálevu zeleného čaje neochuceného a ochuceného plody brusinky. 

5.2.4.7 Květ růže  

Při ochucení čaje květy růže byly pozorovány mírně pozitivní matricové efekty u všech 

katechinů, jako u čaje ochuceného plody brusinky (od 4,95 % do 11,47 %). Při srovnání 

s neochuceným čajem lze pozorovat mírné (non-epi-formy) až středně pozitivní matricové 

efekty (epi-formy) (do 11,5%) (Tab. 30), došlo tedy víceméně k zesílení matricových efektů. 

 matricové efekty [%] 

analyt 
ochucený čaj 

(květ růže) 
zelený čaj 

neochucený 
rozdíl 

GC 104,95 95,74 9,21 

EGC 107,38 97,13 10,24 

C 107,55 101,79 5,75 

EC 110,22 98,72 11,50 

EGCG 107,98 99,10 8,88 

GCG 111,47 108,50 2,97 

ECG 106,69 98,08 8,62 

CG 106,87 104,58 2,29 
 

Tab. 30 - Porovnání vlivu matricových efektů v nálevu zeleného čaje neochuceného a ochuceného květy růže. 

5.2.4.8 Plod šípku 

Při ochucení čaje plody šípku se projevily pozitivní matricové vlivy, přičemž výrazněji byly 

ovlivněny non-epi-formy katechinů (od 7,02 % do 21,9 %). U epi-forem katechinů byly 

přítomny mírně negativní až zanedbatelné matricové efekty (od 0,8 až -8,4 %). Nejvýraznější 

pozitivní matricové efekty vykazovaly analyty GCG (+21,23 %) a GC (+ 12,15 %) (Tab. 31) Při 

porovnání s neochuceným čajem lze konstatovat, že došlo k zesílení pozitivních matricových 

efektů u většiny katechinů (Tab. 31), čím se snížil negativní dopad na analýzu o 0,44 % až 16,41 

%. U katechinů EGC (-3,01 %) a EC (-7,12%) naopak došlo k zhoršení vlivu na matricové efekty.  
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 matricové efekty [%] 

analyt 
ochucený čaj 
(plod šípku) 

zelený čaj 
neochucený 

rozdíl [%] 

GC 112,15 95,74 16,41 

EGC 94,12 97,13 -3,01 

C 107,02 101,79 5,23 

EC 91,60 98,72 -7,12 

EGCG 100,80 99,10 1,70 

GCG 121,29 108,50 12,79 

ECG 98,51 98,08 0,44 

CG 112,14 104,58 7,56 

 

Tab. 31 - Porovnání vlivu matricových efektů v nálevu zeleného čaje neochuceného a ochuceného plody šípku. 

5.2.4.9 Vanilkový lusk 

Přídavek dužiny a semen vanilkového lusku k zelenému čaji způsobil mírně pozitivní matricové 

efekty. Nejvýznamnější hodnoty vykazovaly katechiny GCG (+11,04 %) a EGCG (+7,73 %). Při 

srovnání matricových efektů s neochuceným čajem byly pozorovány u epi-forem katechinů 

mírně pozitivní matricové efekty (6,2 % do 8,64 %), epikatechin galát vykazoval minimální 

matricové efekty (+0,17 %). Non-epi-formy vykazovaly téměř zanedbatelné matricové efekty 

(do 4 %). Rozdíly dosahovaly nízkých hodnot a tudíž i vliv tohoto ochucovadla lze považovat za 

nízký (od 0,13 - 8,64%) (Tab. 32). 

 matricové efekty [%] 

analyt 
ochucený čaj 

(vanilkový lusk) 
zelený čaj neochucený rozdíl [%] 

GC 99,52 95,74 3,78 

EGC 105,16 97,13 8,03 

C 104,24 101,79 2,45 

EC 104,92 98,72 6,20 

EGCG 107,73 99,10 8,64 

GCG 111,04 108,50 2,54 

ECG 98,24 98,08 0,17 

CG 104,71 104,58 0,13 

 

Tab. 32 - Porovnání vlivu matricových efektů v nálevu zeleného čaje neochuceného a ochuceného dužinou a 
semeny vanilkového lusku. 

5.2.4.10 Pomerančová kůra 

V čaji ochuceném pomerančovou kůrou byly pozorovány mírně pozitivní matricové efekty, 

které převládaly u non-epi-forem katechinů (od + 6,81 % do + 11,75%). Epi-formy katechinů 

vykazovaly zanedbatelné matricové efekty (- 2,58 % do + 1,39%).  
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Nejsilnější pozitivní matricové efekty byly přítomny u galokatechinu galátu (11,75 %) (Tab. 33) 

Při odečtení matricových efektů neochuceného a ochuceného čaje pomerančovou kůrou, což 

reprezentuje samotný vliv ochucovadla, jsou rozdíly téměř zanedbatelné (-1,67 % do + 4,86%), 

a to až na katechiny GC (+ 11,07 %) a C (+ 6,38 %). 

 matricové efekty [%] 

analyt 
ochucený čaj 

(pomerančová 
kůra) 

zelený čaj 
neochucený 

rozdíl 

GC 106,81 95,74 11,07 

EGC 98,12 97,13 0,98 

C 108,17 101,79 6,38 

EC 101,39 98,72 2,67 

EGCG 97,42 99,10 -1,67 

GCG 111,75 108,50 3,25 

ECG 99,25 98,08 1,17 

CG 109,45 104,58 4,86 
 

Tab. 33 - Porovnání vlivu matricových efektů v nálevu zeleného čaje neochuceného a ochuceného pomerančovou 
kůrou. 

5.2.4.11  Citrónová kůra 

Při hodnocení zeleného čaje s přídavkem citronové kůry se projevily pozitivní matricové efekty, 

přičemž převládaly pozitivní matricové efekty u epi-forem katechinů (2,98 % do 8,16 %). Non-

epi-formy vykazovaly mírně negativní matricové efekty od - 5,25 do - 1,45 % (krom GCG + 8 %) 

(Tab. 34). Přídavek ochucovadla k zelenému čaji zesílil projevy matricových efektů 

pozorovaných v čajovém nálevu, a to zejména u epi-forem katechinů (změna o + 4,90%  až + 

9,57%). U non-epi-forem byly projevy opačné (-0,17% do – 7,90%). 

 matricové efekty [%] 

analyt 
ochucený čaj 

(citrónová 
kůra) 

zelený čaj 
neochucený 

rozdíl 

GC 94,75 95,74 -0,99 

EGC 106,70 97,13 9,57 

C 93,89 101,79 -7,90 

EC 105,46 98,72 6,74 

EGCG 108,16 99,10 9,06 

GCG 108,33 108,50 -0,17 

ECG 102,98 98,08 4,90 

CG 98,55 104,58 -6,03 
 

Tab. 34 - Porovnání vlivu matricových efektů v nálevu zeleného čaje neochuceného a ochuceného citronovou 
kůrou. 
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Při porovnání se sáčkovými čaji lze pozorovat obdobné výsledky, pokud nebereme v potaz 

rozdílné základy obou směsí. Nutno dodat, že sáčkový čaj s citrónem obsahoval více citronové 

trávy (10 %) než citrónové kůry (2,5 %). V případě odečtení čajového základu lze pozorovat 

takřka totožné výsledky u většiny katechinů. Katechiny GC a CG se lišili svými hodnotami o více 

než 5 % (Tab. 35). 

 matricové efekty sypaného čaje [%] matricové efekty sáčkového čaje [%] 

analyt 
ochucený čaj 

(citrónová 
kůra) 

neochucený rozdíl [%] 
ochucený 

s citrónem A 
neochucený rozdíl [%] 

GC 94,75 95,74 -0,99 90,32 103,9 -13,58 

EGC 106,70 97,13 9,57 104,41 98,76 5,65 

C 93,89 101,79 -7,90 94,01 101,58 -7,57 

EC 105,46 98,72 6,74 105,55 97,65 7,9 

EGCG 108,16 99,10 9,06 101,32 88,23 13,09 

GCG 108,33 108,50 -0,17 119,37 120,63 -1,26 

ECG 102,98 98,08 4,90 105,82 99,84 5,98 

CG 98,55 104,58 -6,03 110,88 110,65 0,23 

 

Tab. 35 - Porovnání vlivu matricových efektů sáčkového a sypaného zeleného čaje ochuceného citronovou kůrou. 

5.2.4.12 Květ jasmínu  

Toto ochucovadlo vykazovalo téměř všechny katechiny minimální matricové efekty (-3,45 do 

9,01 %). Nejvýraznější pozitivní matricové efekty byly pozorovány u galokatechinu galátu 

(+9,01 %) (Tab. 36). Při hodnocení matricových efektů čaje neochuceného a čaje ochuceného 

květem jasmínu lze konstatovat, že příspěvek k matricovým efektům v přítomnosti květů 

jasmínu jsou prakticky zanedbatelné (-2,72 % do 5,30 %).  

 matricové efekty [%] 

analyt 
ochucený čaj 

(květ jasmínu) 
zelený čaj 

neochucený 
rozdíl 

GC 101,04 95,74 5,30 

EGC 98,19 97,13 1,05 

C 99,07 101,79 -2,72 

EC 96,55 98,72 -2,17 

EGCG 100,26 99,10 1,16 

GCG 109,01 108,50 0,51 

ECG 96,55 98,08 -1,53 

CG 105,39 104,58 0,80 
 

Tab. 36 - Porovnání vlivu matricových efektů v nálevu zeleného čaje neochuceného a ochuceného květy jasmínu. 
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5.2.5 Hodnocení matricových efektů u čajů v komplexních směsích 

Pro hodnocení vlivu více ochucovadel byly vytvořeny složitější směsi. Základem těchto směsí 

byl 1 g čaje Sencha, ke kterému byly přidány 3 vybraná ochucovadla (každého 180 mg). Pro 

tento účel byly vytvořeny dvě směsi označené dále jako směs 1 a 2. Pro přípravu první směsi 

byla použita tato ochucovadla: pomerančová kůra, květy růže a citrónová tráva. Druhá směs 

obsahovala přídavek citrónové kůry, kůry skořice a květů jasmínu. 

 matricové efekty [%] 

analyt směs 1 směs 2 
zelený čaj 

neochucený 
rozdíl 

směsi 1 
rozdíl 

směsi 2 

GC 112,26 105,31 95,74 16,52 9,56 

EGC 91,96 94,12 97,13 -5,17 -3,01 

C 106,39 103,04 101,79 4,60 1,25 

EC 92,99 97,09 98,72 -5,73 -1,63 

EGCG 100,90 86,99 99,10 1,80 -12,11 

GCG 125,89 113,97 108,50 17,39 5,47 

ECG 99,54 96,07 98,08 1,46 -2,01 

CG 115,70 102,53 104,58 11,11 -2,05 

 

Tab. 37 - Hodnocení matricových efektů u čaje s více ochucovadly. 

Směs 1 vykazovala převážně pozitivní matricové efekty, které převládaly u non-epi-forem 

katechinů. Ty vykazovaly značně pozitivní hodnoty, zejména v případě galokatechinu galátu 

(25,89 %) a katechinu galátu (15,70 %). Epi-formy vykazovaly zanedbatelné matricové efekty 

(ECG,EGCG) nebo slabě negativní matricové efekty (EC,EGC) (Tab. 37) U směsi 2 byly 

pozorovány rozdílné příspěvky matricových efektů, kdy u epi-forem katechinů byly přítomny 

zanedbatelné negativní matricové efekty do cca 6 %, krom EGCG (-13,01 %). Matricové efekty 

non-epi-forem katechinů byly víceméně zanedbatelné do cca + 5 % až na galokatechin galát 

(+13,97) Při porovnání rozdílů jednotlivých matricových efektů ochucovadel použitých do 

směsí lze usuzovat, že došlo ke kombinaci vlivu všech ochucovadel. Tento vliv ale není 

pravděpodobně přímo úměrný. V případě směsi 1 došlo v několika případech k aditivnímu 

efektu, a to zejména u non-epi-forem katechinů. U epi-forem došlo ke snížení pozitivního vlivu 

matricových efektů. Tyto poznatky se shodují i se směsí 2 a lze je přisuzovat menšímu ředění u 

non-epi-forem. Následující tabulky (Tab. 38;Tab. 39) znázorňují rozdíly odečtené oproti 

neochucenému čaji, které lépe vyjadřují samotný vliv ochucovadla na celkovou směs.  
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Tab. 38  - Aditivní vliv matricových efektů u směsi 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 39 - Aditivní vliv matricových efektů u směsi 2. 

  

 rozdíl proti oproti zelenému čaji [%] 

analyt 
pomerančová 

kůra 
květ růže 

citronová 
tráva 

směs 1 

GC 11,07 9,21 -2,74 16,52 

EGC 0,98 10,24 -0,79 -5,17 

C 6,38 5,75 -8,74 4,60 

EC 2,67 11,5 -3,41 -5,73 

EGCG -1,67 8,88 -1,94 1,80 

GCG 3,25 2,97 -14,87 17,39 

ECG 1,17 8,62 -7,61 1,46 

CG 4,86 2,29 -3,00 11,11 

 rozdíl proti oproti zelenému čaji [%] 

analyt citronová kůra 
skořicová 

kůra 
květ 

jasmínu 
směs 2 

GC -0,99 -7,86 5,30 9,56 

EGC 9,57 1,17 1,05 -3,01 

C -7,90 -13,35 -2,72 1,25 

EC 6,74 -0,36 -2,17 -1,63 

EGCG 9,06 -5,57 1,16 -12,11 

GCG -0,17 -13,01 0,51 5,47 

ECG 4,90 2,06 -1,53 -2,01 

CG -6,03 -8,5 0,80 -2,05 
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6 Závěr 

 

Zatímco u sáčkového čaje měla ochucovadla negativní vliv na obsah katechinů, u námi 

připravených směsí tomu bylo naopak. Rozdíl mohl být dán rozdílným složením oproti 

laboratorně připraveným definovaným směsím, rozdílným skladováním, které má vliv na 

stabilitu a rozklad katechinů. Matricové efekty se u neochucených čajů lišily, a to u non-epi-

forem katechinů (kromě C), kde rozdíl činil -6,07 % až -12,13 %. Rozdíly mezi epi-formami byly 

daleko menší, a to v rozmezí -1,76 až 1,07 % (kromě EGCG(rozdíl +10,87 %). Tento fakt byl 

předpokládatelný, jelikož se jednalo o rozdílné čajové nálevy. Matricové efekty ochucených 

čajů byly rozdílné, a lišily se podle použitého ochucovadla. Matricové efekty ochucených čajů 

uvedené v práci [1]  se pohybovaly v rozmezí od -5,3 % do +10,4 %. Toto rozmezí však bylo u 

většiny našich vzorků překročeno (kromě 3), přičemž rozmezí ± 12,5 % přesahovaly pouze 3 

ochucené čaje, což se jeví jako dostatečný práh pro hodnocení (11 % překročilo více než ½ 

ochucených čajů). Tento práh (± 12,5 %) překročily čaje ochucené listy máty  (GC, C), plody 

brusinky (GCG, CG) a plody šípku (GCG). Hodnoty ± 15 % přesahovaly pouze čaje ochucené 

plody brusinky (GCG,CG) a plody šípku (GCG). Tyto katechiny nebyly v čistých ochucovadlech 

přítomny. Nejvýraznější negativní matricové efekty byly nalezeny u non-epi-forem katechinů u 

čajů ochucených listy máty (-11,51 % do -12,8 %) a skořicovou kůrou (-3,92 % do -12,12 %). 

Nejvíce pozitivní matricové efekty vykazovala ochucovadla květ růže (4,95 % až 11,47 %) a plod 

brusinky (3,83 % až 36,14 %) (neklesly do záporných hodnot). Při současném použití více 

ochucovadel ve směsi lze pozorovat kombinovaný efekt jednotlivých ochucovadel, kdy u non-

epi-forem byl pozorován aditivní efekt (pravděpodobně kvůli nižšímu zředění) a u epi-forem 

byl pozorován opačný efekt. U směsi 1 hranici ± 12,5 % matricových efektů překročily 

katechiny GCG (+ 25,89 %) a CG (+15,70 %) (zároveň i hranici ±15 %). U směsi 2 překročily 

danou hranici EGCG (- 13,01 %) a GCG (+ 13,97 %). Ředění 50x a 500x je tedy pravděpodobně 

dostatečné na odstínění většiny matricových efektů, zejména u epi-forem katechinů, které byly 

ve většině případů minimální. Z výše uvedených výsledků lze tedy usuzovat, že při ředění 20x a 

50x mají ochucovadla pozitivní vliv na hladinu non-epi-forem katechinů, ale při těchto ředěních 

nemají pravděpodobně vliv na kvantifikaci katechinů. Přidaná ochucovadla ji ovlivňují jiným 

způsobem, přičemž dlouhodobý účinek na obsah katechinů nebyl zkoumán. Jednou ze 

zvažovaných možností vlivu na kvantifikaci je pozitivní ovlivnění extrakce. Je možné, že látky 

přítomné v ochucovadlech ovlivňují hladinu rozpuštěného kyslíku, který má negativní vliv 

stabilitu ve vodném roztoku [40]. Jelikož ve všech případech extrakce byla používána ultra-čistá 
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voda, lze vliv rozpuštěných kovů považovat za minimální. Pozitivní matricové efekty byly 

pozorovány převážně u non-epi-forem katechinů. Ty jsou ale v nálevu přítomny minoritně, a 

tudíž jejich vliv na celkový obsah není vysoký. Dále pak lze z našich pozorování usuzovat, že pH 

nemá vliv na výskyt matricových efektů u ochuceného čaje ani na obsah katechinů.  
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