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Abstrakt 

Univerzita Karlova v Praze  

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové  

Katedra analytické chemie  

Kandidát: Tereza Boháčová 

Školitel: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D., Dr. Maria Carolina Fernandez Ramos 

 

 

Název diplomové práce: Vývoj metody zelené chromatografie pro stanovení červených 

barviv v nápojích. 

 

V této práci byla vyvinuta HPLC metoda zelené chromatografie pro stanovení ve vodě 

rozpustných červených barviv Carmoisinu E 122, Amaranthu E 123, Ponceau 4R E 124, 

Erythrosinu E 127, Red 2G E 128, Allura Red AC E 129. Tato metoda byla aplikována 

na stanovení obsahu Amaranthu E 123 a Ponceau 4R E 124 v nápojích Sirup černý 

rybíz (Neli, a.s.), energetický nápoj Kamikaze (Power Life Energy), perlivé víno 

Bestivo&spritzzante (neuvedeno), Sirup malina light (VESETA spol. s.r.o.), pivo 

Skalák Malina (Pivovar Malý Rohozec).  

Pro analýzu byla použita kolona Chromolith Performance CN 100 x 4.6 mm a mobilní 

fáze voda/ 1% kyselina octová s přídavkem amoniaku na úpravu pH 7,0. Úspěšná a 

časově přijatelná separace všech analytů byla získána použitím gradientové eluce do 7 

min. Analýza probíhala při teplotě 45°C a průtoku 2 ml/min. 

Vlnová délka byla zvolena 510nm pro všechny analyzované látky a pro detekci byl 

zvolen DAD detektor.  

 

Klíčová slova: HPLC, zelená chromatografie, Carmoisin E 122, Amaranth E 123, 

Ponceau 4R E 124, Erythrosin E 127, Red 2G E 128, Allura Red AC E 129, červená 

barviva, nápoje 
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Abstract 

Charles University in Prague  

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové  

Department of Analytical Chemistry   

Candidate: Tereza Boháčová 

Supervisor: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D., Dr. Maria Carolina Fernandez Ramos 

 

 

Title of diploma thesis: Development of green chromatography method for red dyes 

determination in soft drinks 

 

Green chromatography HPLC method was used and validated for the simultaneous 

determination of water-soluble red dyes - Carmoisine E 122, Amaranth E 123, Ponceau 

4R E 124, Erythrosine E 127, Red 2G E 128, Allura Red AC E 129. The method was 

applied for direct determination of Amaranth E 123 and Ponceau 4R E 124 in drinks 

Syrup black currant (Neli, a.s.), energy drink Kamikaze (Power Life Energy), sparkling 

wine Bestivo & spritzzante (not shown), Syrup Raspberry light (VESETA spol. s.r.o), 

and beer Skalák Malina (Pivovar Malý Rohozec). 

Analytical column Chromolith Performance CN 100 x 4.6 mm was used and the mobile 

phase contained water / 1% (v/v) acetic acid buffer with addition of amonia for pH 

adjustment to value 7.0. Successful separation was obtained for all the compounds using 

an optimized gradient elution within 7 min. Method development was performed at a 

temperature of 45°C and flow rate 2ml/min. The diode-array detector (DAD) was used 

to monitor the colorants at the wavelength of 510 nm. 

 

 

Keywords: HPLC, green chromatography, Carmoisine E 122, Amaranth E 123, 

Ponceau 4R E 124, Erythrosine E 127, Red 2G E 128, Allura Red AC E 129, red dyes, 

drinks 
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1  SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ADI  acceptable daily intake 

Allura AC Allura Red AC (E 128) 

DAD  diode array detector 

f  menší část úsečky w0,05, která vznikne protnutím úsečky kolmicí 

spuštěnou z vrcholu píku 

Fm  objemová průtoková rychlost [cm
3
/min] 

h. v.  hladina významnosti 

HPLC    vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

INSOL  nerozpustné 

k  směrnice 

KD  distribuční rozdělovací konstanta 

MeOH  metanol 

MES  4-morfolinethansulfonová kyselina  

N  počet teoretických pater 

n počet bodů 

PDA  photodiode array detector 

PO 4R  Ponceau 4R (E 124) 

q absolutní člen    

R  rozlišení chromatografických píků  

r korelační koeficient  

RP  reversed – phase chromatography 

RSD  relativní směrodatná odchylka 

s reziduální odchylka 

SD  směrodatná odchylka 

SOL  rozpustné 

T asymetrie chromatografických píků 

tM  mrtvý retenční čas 

tR  retenční čas 

TRIZMA tris-[hydroxymethyl]aminomethan   

UHPLC ultra vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

v/v objemová procenta  
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VM  mrtvý retenční objem 

Vm  objem mobilní fáze     

VR  retenční objem      

VS  objem stacionární fáze 

w0,05  šířka píku v 5% výšky píku 

w0,5  šířka píku v polovině výšky píku 
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2 ÚVOD 

Syntetická barviva jsou důležitou třídou potravinářských látek, které se přidávají do 

potravin v důsledku kompenzace ztráty přírodní barvy potravin zničené během 

zpracování a skladování, k zajištění požadovaného barevného vzhledu a ke zvýšení 

prodeje výrobku. 

Některé z těchto látek představují potenciální riziko pro lidské zdraví. Například 

azobarviva se rozkládají střevní flórou na aromatické aminy, které způsobují časté 

bolesti hlavy u dospělých a hyperaktivitu u dětí. Proto je jejich použití přísně 

kontrolováno právními předpisy v rámci celé Evropské unie. V důsledku toho, jsou 

zapotřebí pro zajištění bezpečnosti potravin přesné a spolehlivé metody pro stanovení 

syntetických barviv. 

Kapalinová chromatografie ve spojení s UV nebo detektory diodového pole je v dnešní 

době nejvíce preferovanou metodou díky rozlišení, citlivosti a selektivitě. V teoretické 

části jsou uvedeny parametry stanovení jednotlivých látek. 

V této práci byla vyvinuta HPLC metoda zelené chromatografie pro stanovení ve vodě 

rozpustných červených barviv Carmoisinu E 122, Amaranthu E 123, Ponceau 4R E 124, 

Erythrosinu E 127, Red 2G E 128, Allura Red AC E 129. Postup, optimalizace metody, 

výsledné optimální podmínky separace a validační parametry jsou uvedeny 

v experimentální části práce. Metoda byla aplikována na stanovení obsahu Amaranthu E 

123 a Ponceau 4R E 124 v několika nápojích. 
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3 CÍL A ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Cílem diplomové práce bylo vyvinout, optimalizovat a validovat novou metodu 

vysokoúčinné kapalinové chromatografie pro separaci ve vodě rozpustných 

potravinářských syntetických červených barviv a to Carmoisinu E 122, Amaranthu E 

123, Ponceau 4R E 124, Erythrosinu E 127, Red 2G E 128 a Allura Red AC E 129. 

Dále tuto vyvinutou separační metodu aplikovat na analýzu vybraných nápojů 

dostupných na trhu v České republice. 
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4 TEORETICKÁ ČÁST 

4.1 Syntetická ve vodě rozpustná červená potravinová barviva 

Syntetická barviva jsou důležitou třídou potravinářských přídatných látek, které se 

přidávají do potravin v důsledku kompenzace ztráty přírodní barvy potravin zničené 

během zpracování a skladování, k zajištění požadovaného barevného vzhledu a ke 

zvýšení prodeje výrobku [1]. 

Syntetická barviva se dnes získávají z vysoce přečištěných ropných produktů na rozdíl 

od minulosti, kdy jejich zdrojem byl uhelný dehet. Syntetická barviva musí obsahovat 

minimálně 85% čistého barviva, zbytek tvoří nečistoty ve formě anorganických solí, 

sloučenin kovů a organických látek [11]. 

Písmeno "E" je zde ale jako zkratka pro Evropu, jelikož označení písmenem E a 

číselným kódem je stanoveno Evropskou legislativou, která specifikuje, které látky 

budou mít přiřazeny tento jednoduše zapamatovatelný kód [2].  

Syntetická barviva jsou rozdělena do pěti hlavních tříd. Sloučeniny azobarviva (E 102, 

E 110, E 122, E 123, E 124, E 128 a E 129), skupina Triarylmethanu (E 131, E 133 a E 

142), chinophthalon - derivát chinolinové žluti (E 104), xanthenes jako erythrosinu (E 

127) a indigo barviva (Indigo Carmine E 132) [1]. 

Některé z těchto látek představují potenciální riziko pro lidské zdraví. Například 

azobarviva se rozkládají střevní flórou na aromatické aminy, které způsobují časté 

bolesti hlavy u dospělých a hyperaktivitu u dětí. Proto je jejich použití přísně 

kontrolováno [3]. Azobarviva byla v potravinářské výrobě před vstupem ČR do EU 

zakázána pro jejich možnou karcinogenitu, dnes jsou povolena [11]. Seznamy 

povolených potravinářských barviv se liší v každé zemi. V Japonsku jsou některé 

případy produktů, které obsahují nepovolená potravinářská barviva, jako je 

Azorubin. Tato barviva jsou povolena a používána v zemích EU, ale jsou zakázána v 

jiných zemích, včetně Japonska a USA [4]. 

Pro používání aditiv existují jak u nás, tak i v celé EU přísná legislativní opatření, která 

přesně vymezují, která aditiva se smí používat v jakém množství a do jakých potravin se 

smí přidávat. Prostřednictvím těchto předpisů by mělo být zajištěno, že nedojde při 

běžné konzumaci potravin k překročení ADI stanovené pro jednotlivá aditiva [11]. 
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4.1.1 Carmoisine E 122  

Synonyma: Carmoisine, Azorubin, Azo Rubine, Acid red 14, Brilliant Crimson Red, 

Chromotrope FB 

Sumární vzorec: C20H12N2Na2O7S2 

Molární hmotnost: 502.428019 [g/mol] 

Vzhled: červeno-hnědé krystaly 

Rozpustnost: SOL ve vodě, mírně SOL v etanolu, INSOL v rostlinných olejích 

Maximální absorpce: 516 nm [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azorubin se používá jako barvivo cukrovinek, limonád, pudinků, krupice a zmrzliny a 

propůjčuje jim červenou barvu i v případech, že jsou vyrobeny bez ovoce. Azorubin se 

v lidském organismu štěpí a štěpné produkty tohoto barviva aktivují činnost krevního 

oběhu, což u citlivých osob může po požití pokrmů s obsahem azorubinu vyvolat kožní 

reakce. E 122 se vyrábí synteticky a patří ke skupině tzv. azobarviv [12]. 

4.1.2 Amaranth E 123 

Synonyma: Acid Red 27, Azorubin S, FD & C Red Dye No. 2 

Sumární vzorec: C20H11N2Na3O10S3  

Molární hmotnost: 604.473048 [g/mol] 

Obrázek 1 - Vzorec Carmoisinu E 122 [5] 
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Vzhled:  tmavý, červeno-hnědý prášek 

Rozpustnost: SOL ve vodě, glycerolu, propylenglykolu, INSOL ve většině organických 

rozpouštědel. 

Maximální absorpce: (voda): 522.5 nm [6]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amarant je syntetické červené azobarvivo, které se například v Německu používá 

k barvení krupičné kaše, pudinků, cukrovinek a některých likérů. EU se snaží značně 

omezit používání tohoto barviva: je přípustné jako barvivo do aperitivů vín, likérů a 

jiker. Při jeho příjmu do lidského organismu byly pozorovány pseudoalergické reakce. 

U některých pokusů se zvířaty se také zvýšila jejich náchylnost k infekcím. Kromě toho 

vzniklo podezření, že amarant způsobuje rakovinu a v USA byl jako přísada do potravin 

zakázán [12]. Může také způsobit poruchu plodnosti, poškodit ledviny a játra, vyvolávat 

horečky, astma či hyperaktivitu. Byly zjištěny reakce na nylonové kalhoty obarvené 

amaranthem v podobě vyrážek. Přijatelný denní příjem 0-0,5 mg na 1 kg tělesné váhy 

[13]. 

 

Obrázek 2 - Vzorec Amaranthu E 123 [6] 
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4.1.3 Ponceau 4R E 124 

Synonyma: Acid Red 18, New Coccine,  

Sumární vzorec: C20H11N2Na3O10S3  

Molární hmotnost: 604.473048 [g/mol] 

Vzhled: červeno-hnědý prášek 

Rozpustnost 80 mg / ml ve vodě, 80 mg / ml v methylcellosolvu, a 0,9 mg / ml v 

ethanolu. 

Maximální absorpce: (voda): 506 nm [7]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 124 je jasně červené barvivo, které se používá především ve sladkých potravinách: 

cukrovinkách, pudincích, limonádách, vodové zmrzlině, dále v kompotovaném ovoci, 

želé a v rybích výrobcích. E 124 se nesmí zaměňovat s přírodním barvivem košenilou E 

120. Košenilová červeň E 124 patří do skupiny azobarviv a je vyráběna syntetickou 

cestou [12]. Může způsobit astma, horečky a na pozoru by měli být zejména lidé citliví 

na aspirin. Na základě dlouhodobých studií na krysách a myších existuje podezření, že 

se jedná o karcinogen. U dětí může vyvolat či zhoršovat hyperaktivitu. Přípustný denní 

příjem 0-4 mg na 1 kg tělesné váhy. Maximální povolená úroveň v nápojích 70mg/L, v 

jídlu 290 mg/L [14]. 

Obrázek 3 - Vzorec Ponceau 4R E 124 [7] 
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4.1.4 Erythrosine E 127 

Synonyma: Erythrosine sodium, Erythrosin B, Acid Red 51, Iodoeosin 

Sumární vzorec: C20H6I4Na2O5  

Molární hmotnost: 879.856059 [g/mol] 

Vzhled: hnědý prášek 

Rozpustnost: SOL ve vodě na třešeň-červený roztok, SOL v alkoholu 

Maximální absorpce: (voda): 524 nm, v 95 % alkoholu: 531 nm [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použití tohoto barviva je omezeno v důsledku negativních účinků na lidský organismus. 

Evropská unie povolila tento přípravek pouze jako přísadu do koktejlových třešní, 

kandovaných třešní a ovocných salátů s obsahem třešní [12]. Mimo EU - marmelády, 

želé, oplatky, limonády, cukrovinky. Dále také jako krmivo pro psy, zubní pasty, léky, 

aj. V lékařství nalezne uplatnění jako kontrastní látka při provádění rentgenů. Množství 

studií dokázalo vliv na neurologické a reprodukční změny na testovaných zvířatech 

(myších). Je nevhodné dlouhodobě překračovat hodnotu ADI. Může způsobit astma, 

horečky, hyperaktivitu, poruchy učení, postihuje játra, srdce, rozmnožovací orgány, 

štítnou žlázu, žaludek. Existuje podezření na karcinogenitu. Přípustný denní příjem 

(ADI) 0-0,1 mg na 1 kg tělesné váhy. Maximální úroveň látky v nápojích 70 mg/l, 290 

mg/l v jídle [15].  

Obrázek 4 - Vzorec Erythrosinu E 127 [8] 
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4.1.5 Red 2G E 128 

Synonyma: Acid Red 1, Amido Naphthol Red G, Azophloxine 

Sumární vzorec:  C18H13N3Na2O8S2 

Molární hmotnost: 509.420659 [g/mol] 

Vzhled: tmavý, červený prášek  

Maximální absorpce: (voda) 530nm [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syntetické modročervené barvivo, které spadá do skupiny tzv. azobarviv. Je zakázáno v 

USA, Kanadě, Japonsku a Austrálii. V ČR zakázána od roku 2008. Tradiční přísada do 

uzenin ve Velké Británii. Můžeme ho nalézt v uzeninách, zavařeninách a nápojích. Toto 

barvivo je v podezření, že ovlivňuje fungování hemoglobinu a mohlo by i jinak ovlivnit 

lidské zdraví [16]. 

4.1.6 Allura Red E 129 

Synonyma:  Allura Red AC, Food Red No. 40, Curry red, FD & C Red no. 40 

Sumární vzorec:  C18H14N2Na2O8S2 

Molární hmotnost: 496.421899 [g/mol] 

Vzhled: tmavý, červený prášek  

Maximální absorpce: 504 nm [10] 

 

Obrázek 5 - Vzorec Red 2G E 128 [9] 
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Červeň Allura je obecný název celé škály červených barviv, pomocí nichž je 

moučníkům, dezertům a limonádám dodávána ovocná barva, i když tyto pokrmy 

neobsahují vůbec žádné ovoce. Uvedené barvivo může nahradit i vysoké obsahové 

procento masa v některých salámech [12]. Vyrábí se synteticky z uhelného dehtu a 

ropy. Pro výrobu se využívá sloučenina p-credine, u které byla dokázána karcinogenita 

na zvířatech. Krátkodobé studie na myších neprokázaly mutagenní účinky ani negativní 

vlivy na jejich pokožku. Dlouhodobější studie na krysách dokázaly, že při zvýšené 

dávce má barvivo negativní vliv na schopnost reprodukce. Nastal dřívější výskyt nádoru 

lymfatického systému a byly pozorovány změny jejich chování. Může způsobovat 

hyperaktivitu u dětí nebo alergické reakce. Přípustná denní dávka 0-7 mg na 1 kg 

tělesné váhy. Maximální úroveň v nápojích 70 mg/l, v jídle 290 mg/l [17]. 

4.1.7 Metody stanovení červených barviv 

V odborné literatuře byly nalezeny zejména chromatografické metody, z nichž 

podmínky některých stanovení jsou v této práci zmíněny: 

1) RP – HPLC/DAD 

Kolona Zorbax Eclipse XDB-C18 Rapid Resolution HT (50 mm x 4,6 mm id, 1,8 µm,        

Agilent Technologies, CA, USA) 

Solvent A - 0,1 mol / l octanu amonného vodném roztoku (pH 6,7)  

Obrázek 6 - Vzorec Allura Red E 129 [10] 
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Solvent B  - methanol, acetonitril (50:50, v/v) 

Gradientová eluce: Počáteční stav mobilní fáze byl 3% rozpouštědla B, lineárně se    

zvyšující na 60% v 18 min, a udržující se na 60% po dobu 2 minut. Návrat na 

počáteční podmínky byl proveden v 10 min. 

Průtok: 1,5 ml/ min, teplota: 50 °C, nástřik: 5 µl 

Současně byly analyzovány Carmoisin E 122, Amaratnh E 123, Ponceau 4R E 124, 

Erythrosin E 127, Red 2G E 128, Allura Red AC E 129 [4]. 

 

2) RP – HPLC/ DAD 

Discovery C18 kolona (Supelco, Bellefonte, PA, USA), (250 mm x 4,6mm i.d., 5µm) 

Solvent A: 1% roztok octanu amonného (+ 10 % NaOH pH 7,5) 

Solvent B: metanol/ acetonitril (80:20, v/v) 

Gradientová eluce: Počáteční stav mobilní fáze byl 100% A. 0% B bylo ještě při 2.0 

min, při 22,0 min byla hodnota B 52,5 %, ta lineárně vzrůstala na 100% B v čase 37,6  

min, v čase 40,0 min bylo stále 100% B. Vrácení k počáteční fázi bylo v čase 41,0 min, 

kdy došlo k poklesu na 0% B. Eluce končila 43,0 min 100% A a 0% B 

Průtok: 1,5 ml/ min, teplota: 18 – 24 °C, nástřik: 20 µl 

Současně byly analyzovány Carmoisin E 122, Amaratnh E 123, Ponceau 4R E 

124,Erythrosin E 127, Red 2G E 128, Allura Red AC E 129 [1]. 

  

3) UHPLC/ DAD 

Acquity UPLC  BEH C18 kolona (1,7 um, 2,1 mm x 100 mm)  

Solvent A: vodný roztok octanu amonného o koncentraci c= 0,02 mol/l
-1

 

Solvent B: acetonitril 

Gradientová eluce: Počáteční stav mobilní fáze byl 95% A s 5% B. Mobilní fáze B  

lineárně vzrůstala do 30% B v 1,8 min a v 1,9 min byla stále 30 % B. 70% B dosáhla 

v 2,3 min a 98% B v 2,8 min a zůstala 98% B do 3,1 min. Vrácení k počáteční fázi bylo 

provedeno v 3,2 min na 5% B. 

Průtok: 0,3 ml/min
-1

, teplota: 30°C, nástřik: 5,0 µl
 
 

Současně byly analyzovány Amaratnh E 123, Ponceau 4R E 124, Erythrosin E 127,      

Allura Red AC E 129 [3]. 
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4) HPLC – iontově-výměnná chromatografie se spektrofotometrickou detekcí 

Dionex IonPac AG11 guard column (50 mm x 4 mm i.d., 13 µm), Dionex IonPac AS11 

analytical column (250 x 4 mm id., 13 µm) 

Solvent A - HCl (2mol/l) 

Solvent B - acetonitril/voda  

Solvent C - voda 

Gradientová eluce 

 Čas (min) Solvent A (%) Solvent B (%) Solvent C (%) 

0,0 10,0 50,0 40,0 

6,0 10,0 50,0 40,0 

9,5 10,0 50,0 40,0 

9,6 2,5 95,0 2,5 

12,0 2,5 95,0 2,5 

20,0 2,5 95,0 2,5 

20,1 10,0 90,0 0,0 

23,0 10,0 90,0 0,0 

35,0 10,0 90,0 0,0 

35,1 10,0 50,0 40,0 

 

Průtok : 1,5 ml/ min, teplota: 18 – 24 °C, nástřik: 50 µl 

Současně byly analyzovány Amaratnh E 123, Ponceau 4R E 124, Erythrosin E 127,       

Allura Red AC E 129 [18]. 

 

5) HPLC / DAD, elektrospray hmotnostní spektrometrie 

Spherigel C 18 Analytická kolona (4,6 mm x 250 mm, 5 µm, Johnsson Dalian, China) 

Solvent A 20 mM octanu amonného a 1% kyselina octová 

Solvent B metanol 

Gradientová eluce: Lineární gradient eluce byl naprogramován následujícím způsobem: 

0-5 min, 20-35% B; 5-12 min, 35-100% B; 12-30 min, 100% B; 30-31  

min, 100 až 20% B, 31-35 min, 20% B. 

Průtok: 1ml/min, teplota: 30°C, nástřik: 20,0 µl 

Současně byly analyzovány Amaratnh E 123, Ponceau 4R E 124 [30]. 
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4.2 HPLC – Vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

HPLC je separační metoda používající kolony s vhodnou stacionární fází, jejíž 

vlastnosti umožňují dosáhnout rychlé separace složitých směsí látek s vysokým 

rozlišením zón. Separace se provádí na kolonách se stacionární fází o velmi malých 

částicích (3-10 µm) s úzkou distribucí velikosti (homogenní náplně), homogenním 

filmem zakotvené stacionární fáze. Stacionární fáze s velmi úzkou distribucí velmi 

malých částic umožňují vytvářet homogenní chromatografická lože v kolonách, což 

vede k velmi dobré reprodukovatelnosti analytických výsledků [19]. 

Průtok mobilní fáze je zajištěn vysokým tlakem čerpadla (jednotky až desítky MPa) – 

proto také bývá tato metoda někdy nazývána vysokotlaká kapalinová chromatografie 

(high-pressure liquid chromatography). Dávkují se malá množství vzorku (řádově 

mikrolitry). K detekci jsou nutné citlivé detektory, které umožňují kontinuální 

monitorování látek na výstupu z kolony. Signál detektoru se zpracovává počítačem. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že HPLC vyžaduje poměrně náročnou instrumentaci [20].  

4.2.1 Zelená chromatografie – Green chromatography 

"Zelená chemie", "čistá chemie", "benigní chemie", atd., jsou pojmy, které používají 

přístupy, které minimalizují využívání vstupních surovin, spotřeby činidel a energie, 

jakož i vytváření odpadů v chemickém průmyslu. Drtivá většina stanovení organických 

sloučenin se provádí pomocí kapalinové nebo plynové chromatografie. Je proto velmi 

důležité, aby tyto metody měly zanedbatelný dopad na životní prostředí. Technika 

HPLC používá velké objemy organických rozpouštědel a tak následně vzniká i velké 

množství odpadů. Většina snah o ekologizaci chromatografie je zaměřena buď na 

nahrazení stávajících rozpouštědel za alternativu šetrnější k životnímu prostředí, nebo se 

snaží o celkové snížení používaných rozpouštědel a tím i snížení množství odpadů. 

Chromatografické techniky mají potenciál být „zelenější“ - ekologičtější ve všech 

fázích analýzy, od přípravy vzorků k separaci a konečnému měření. V kapalinové 

chromatografii by se přístupy zelené chromatografie měly zaměřit na snížení spotřeby 

rozpouštědel a nahrazení toxických a pro životní prostředí nebezpečných rozpouštědel 

více ekologicky šetrnějšími alternativami [29].   

Další základní přístupy ke snížení spotřeby organického rozpouštědla během 

chromatografické separace jsou: zmenšení objemu kolony zkrácením její délky a 

zmenšení vnitřního průměru kolony. Další krok je další miniaturizace, snížení velikosti 
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částic v chromatografii za použití "core-shell" kolonové technologie nebo technologie 

částic menších než 2 µm využívaných v UHPLC systémech. Další možností je využití 

zvýšené teploty při separaci na koloně, či použití cyklodextrinů nebo povrchově aktivní 

látky pro snížení podílu organických rozpouštědel. Používají se kratší alkylové řetězce 

(C-1 a C-8) a více polární reverzní fáze (-CN, F5, -NH2, fenyl-hexyl, -diol, PEG), a 

stacionární fáze s vloženou polární skupinou (např. RP-amid) za použití alternativních 

rozpouštědel, které jsou "více zelené" (např. biodegradabilní etanol). Mobilní fáze 

obsahuje vysoké procento vody a stacionární fáze jsou obrácené z hlediska RP k více 

polárním. Mobilní fáze obsahující pouze vodu, nabízí mnoho potenciálních výhod 

oproti tradičním smíšeným vodně-organickým roztokům. Jednou z výhod jsou úspory 

na nákladech a náklady na nákup a likvidaci toxických rozpouštědel a odpadu [28]. 

Dalším parametrem, který může ovlivnit ekologičnost kapalinové chromatografie je 

teplota. Teplota kolony ovlivňuje selektivitu, účinnost a retenci analytů. Teplotní změny 

mohou být velmi užitečné při ladění selektivity, a to zejména pro polární a 

ionizovatelné látky [29]. 

4.2.2 Instrumentace v HPLC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obrázku č. 7 je znázorněno blokové schéma kapalinového chromatografu. 

Odplyněná mobilní fáze se přivádí ze zásobníku mobilní fáze přes filtr do čerpadla. 

Odplynění je důležité proto, aby se v detektoru v důsledku velkého tlakového spádu 

Obrázek 7 - Schéma kapalinového chromatografu [21] 
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v systému netvořily bubliny. K odplynění se používá podtlak, ultrazvuk, či 

probublávání heliem, popř. kombinace těchto postupů. Dnes je běžnou součástí HPLC 

systémů vakuový degasser. Čerpadla musí být vysokotlaká. Průtok musí být konstantní, 

reprodukovatelný a bezpulsní. Z čerpadla se vede mobilní fáze do dávkovacího zařízení. 

Téměř výhradně se používají dávkovací ventily se smyčkou. Dávkování je 

reprodukovatelné a lze je snadno automatizovat. Kolony jsou obvykle vyrobeny 

z nerezové oceli, avšak mohou být i plastové. Její vnitřní průměr se pohybuje řádově od 

desítek mikrometrů do cca 1cm pro analytické kolony. Z kolony je eluát veden do 

detektoru. Signál detektoru se vyhodnocuje počítačem nebo některým jiným 

vyhodnocovacím zařízením. Průtoková cela detektoru by měla mít malý vnitřní objem, 

aby co nejméně přispíval k rozmytí elučních křivek. Signál detektoru by měl být stabilní 

a reprodukovatelný, lineárně závislý na koncentraci v co nejširším rozsahu, citlivost by 

měla být co největší a mez detekce co nejnižší. Mezi běžné detektory používané 

v HPLC patří spektrofotometrické, fluorimetrické, elektrochemické, hmotnostní a 

refraktometrické [20]. 

4.2.3 Základní charakteristiky chromatografického procesu 

Separace probíhá v separační koloně, která obsahuje stacionární (nepohyblivou) fázi 

(sorbent) a mobilní (pohyblivou) fázi (eluent). Rozdílné analyty mají rozdílnou afinitu 

ke stacionární fázi. Různé analyty podléhají různé distribuci mezi mobilní a stacionární 

fázi. Rozdílné analyty jsou rozdílně zadržovány a rozdílně zpožďovány [21]. 

Aby docházelo k výše uvedené distribuci, musí existovat fázové rozhraní mezi 

stacionární a mobilní fází, která unáší složky vzorku tak, aby obtékala stacionární fázi. 

Při dělení dochází k opakovanému vytváření rovnovážných stavů separovaných látek 

mezi mobilní a stacionární fází. Chromatografický systém se může natolik blížit 

rovnováze, že distribuci složky mezi dvě fáze můžeme popsat distribuční (rozdělovací) 

konstantou KD, což je poměr rovnovážných koncentrací této složky ve dvou 

koexistujících fázích, přičemž podle konvence se koncentrace složky ve fázi stacionární 

uvádí v čitateli: 
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kde (nA)S a (nA)m jsou látková množství složky A ve stacionární a mobilní fázi, VS a 

Vm jsou objemy stacionární a mobilní fáze. 

Charakteristickou veličinou pro každou separovanou látku v daném systému je eluční 

(retenční) čas tR nebo eluční (retenční) objem VR. Retenční čas je doba, která uplyne od 

nástřiku vzorku do dosažení maxima eluční křivky a retenční objem je proteklý objem 

kolonou za tuto dobu. Mezi retenčním časem a retenčním objemem existuje vztah: 

 

kde Fm je objemová rychlost [cm
3
/s]. Objemová průtoková rychlost Fm je rovna součinu 

lineární rychlosti mobilní fáze (cm/min) a průřezu kolony (cm
2
). Z této rovnice lze 

odvodit tzv. základní rovnici pro retenční objem: 

 

Dosazením za distribuční konstantu dostaneme: 

 

a pro retenční čas tR 

 

kde VM je mrtvý objem kolony. Mrtvému retenčnímu objemu přísluší mrtvý retenční čas 

tM, což je retenční čas složky (inertu), která není v koloně zadržována a pohybuje se 

stejnou rychlostí jako mobilní fáze [22]. 

4.2.4 Gradientová eluce 

Gradientová eluce je nejběžnější technika programování podmínek v HPLC, kdy se 

složení mobilní fáze mění s časem. Nejčastěji se používá gradient lineární, někdy též 

gradient exponenciální či logaritmický (složení mobilní fáze se mění podle 

exponenciální nebo logaritmické závislosti). Výhodou gradientové eluce je zrychlení 

analýzy a záruka oddělení složek s naprosto rozdílnou polaritou v přijatelném čase [19]. 
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4.2.5 Validace analytické metody 

Validace slouží ke statistickému prokázání spolehlivosti analytické metody včetně 

celého obslužného analytického systému (proces určení vhodnosti měření a získávání 

dat v celém analytickém systému), kdy proces získávání a zpracování experimentálních 

dat má významný vliv na konečný analytický výsledek [23]. 

4.2.5.1 Test způsobilosti (systém suitability test) 

4.2.5.1.1 Počet teoretických pater N - účinnost chromatografického systému 

Účinnost separace se zpravidla vyjadřuje počtem teoretických pater na jeden metr 

kolony a dosahuje u vysoce účinných kolon desítek až stovek tisíc pater na metr [19]. 

4.2.5.1.2 Rozlišení chromatografických píků R 

Rozlišení je mírou separace dvou sousedních píků. Čím vyšší je hodnota R, tím lepší 

separace složek je dosaženo. Téměř úplného oddělení zón s překryvem menším než 0,2 

% je dosaženo při rozlišení větším než 1,5 [19]. 

4.2.5.1.3 Asymetrie chromatografických píků T 

Asymetrie píku je obecně praktická veličina kvality chromatografické separace či 

vhodnosti chromatografických podmínek. Asymetrie píku je nežádoucí, souvisí 

s účinností kolony a má negativní vliv na integraci píku, zvláště, když je nízký poměr 

signál-šum. Asymetrie píku lze vyjádřit pomocí „tailing“  faktoru T [24]. 

4.2.5.2 Linearita (linearity) 

Je to schopnost dávat výsledky přímo úměrné koncentraci stanovované látky. Může se 

pracovat s roztoky standardů, neboť rušivé vlivy u reálných vzorků jsou hodnoceny 

jinými parametry validace [27]. K hodnocení linearity se dnes používá téměř 

výhradně korelační koeficient, který popisuje těsnost vzájemné závislosti dvou 

náhodných proměnných [25]. 

4.2.5.3 Přesnost (precision) 

Přesnost je míra shody mezi jednotlivými výsledky metody opakovaně získanými 

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

kompletním postupem včetně přípravy vzorku. Přesnost se vyjádří jako relativní 

směrodatná odchylka (RSD) těchto stanovení. Podle podmínek opakování se rozlišují tři 

úrovně přesnosti: Opakovatelnost, mezilehlá přesnost a reprodukovatelnost [27]. 
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4.2.5.3.1 Opakovatelnost (repeatability) 

Metoda se opakuje stejným způsobem jedním pracovníkem se stejnými činidly a na 

tomtéž přístroji [27]. 

4.2.5.4 Správnost (accuracy)  

Vyjadřuje shodu mezi získaným výsledkem a správnou hodnotou. Správnou hodnotu lze 

zjistit buď jinou nezávislou metodou s ověřenou správností, nebo se připraví modelový 

vzorek ze všech složek přípravku a přesně přidaného standardu. Nejsou-li k dispozici 

všechny složky přípravku, analyzuje se přípravek se známým přídavkem standardu. 

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

správné a získané hodnoty nebo jako výtěžnost [27]. 

4.2.5.4.1 Výtěžnost (recovery) 

Výtěžnost udává poměr mezi množstvím (koncentrací) analytu získaného danou 

analytickou metodou k přijaté referenční hodnotě. Hodnota výtěžnosti se může 

vyjadřovat jako desetinný zlomek nebo v procentech [26]. 
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

5.1 Validace analytické metody 

5.2 Přístroje, materiál, pomůcky 

5.2.1 Podmínky separace, přístroje 

 

Tabulka 1 - Podmínky separace a přístroje 

Chromatografická sestava Shimadzu LC - 10 

Pumpy LC – 10 AD VP 

Degasser DGU – 14 A 

Autosampler SIL - HTA 

Termostat kolony CTO – 10 AC VP 

Detektor DAD detektor SPD – M10A VP 

Vyhodnocení Chromatografický software LC solution 

Kolona Chromolith Performance CN 100 – 4,6 mm 

Dávkování  5 µl 

Detekce UV 510 nm 

Mobilní fáze Voda/ 1% kyselina octová + amoniak (pH 7,0), průtok 

2,0 ml/min 

Gradientový režim      

mobilní 

fáze 

čas (min) 

1% k.octová/voda + 

amoniak (pH 7,0) 

(%) 

Voda  

 

(%) 

0.01 Start analýzy 

0.01 100 0 

3.00 0 100 

5.00 0 100 

5.30 100 0 

7.00 Kondicionace kolony 
 

Teplota 45°C 
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pH metr Hanna Instruments 

Ultrazvuková lázeň Banderin Sonotex digitex 

Centrifuga EBA 21, Hettich Zentrifugen, Germany 

Analytické váhy Sartorius CPA 12 4S 

Ostatní pomůcky PTFE filtry o velikosti pórů 0,45 µm 

Pipety (BRAND) 

Běžné laboratorní sklo a pomůcky 

5.2.2 Standardy 

Carmoisin E 122 98%, (Sigma – Aldrich) 

Amaranth E 123 98%, (Sigma – Aldrich) 

Ponceau 4R E 124 99%, (Sigma – Aldrich) 

Erythrosin E 127 98%, (Sigma – Aldrich) 

Red 2G E 128 98%, (Sigma – Aldrich) 

Allura Red AC E 129 98%, (Sigma – Aldrich) 

5.2.3 Testované nápoje 

Sirup černý rybíz, výrobce: Neli, a.s., barvivo: Carmoisin E122, Ponceau 4R E124 

Energetický nápoj Kamikaze, výrobce: Power Life Energy, barvivo: Carmoisin E 122 

Perlivé víno Bestivo&spritzzante, výrobce: neuvedeno, země původu: Itálie, barvivo: 

Ponceau 4R E124 

Sirup malina light, výrobce VESETA spol. s.r.o., barvivo: Carmoisine E 122 

Pivo Skalák Malina, výrobce: Pivovar Malý Rohozec, barvivo: Carmoisin E 122 

Tesco Value Točená limonáda s malinovou příchutí, výrobce: Prodávající: Tesco Stores 

ČR a.s., barvivo: koncentrát z karotky a černého rybízu, karoteny 

Sirup Jupí Černý Rybíz, výrobce: Kofola, a.s., barvivo: amoniak-sulfitový karamel  

5.2.4 Chemikálie 

Kyselina octová ledová, (Sigma – Aldrich) 

Kyselina mravenčí (Sigma – Aldrich) 

Kyselina fosforečná (85%) (Sigma – Aldrich) 

Hydrogenfosforečnan sodný (Sigma – Aldrich) 

Síran amonný, (Sigma-Aldrich) 
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Tetraboritan sodný, (Sigma-Aldrich) 

EDTA, (Sigma-Aldrich) 

Amoniak 26%, (Sigma – Aldrich)  

Methanol p.a., (Sigma – Aldrich) 

Triethylamin, (Sigma – Aldrich) 

Trizma Base, (Sigma-Aldrich) 

Mes, (Sigma-Aldrich) 

5.3 Příprava roztoků 

5.3.1 Příprava zásobního roztoku 

Byl připraven zásobní roztok analytu (Carmoisinu E 122, Amaranthu E 123, Ponceau 

4R E124, Erythrosinu E 127, Red 2G E128 a Allura Red AC E 129. Zásobní roztok 

každého analytu byl připravován odděleně. Navážky pro přípravu zásobních roztoků 

byly 5,03 mg Carmoisinu E122, 5,04 mg Amaranthu E123, 5,00 mg Ponceau 4R E 124, 

5,02 mg Erythrosinu E 127, 5,04 mg Red 2G E 128 a 5,05 mg Allura Red AC E 129. 

Tyto navážky byly rozpuštěny v 1 ml MeOH a následně bylo přidáno 0,25 ml vody a 

poté byly všechny analyty zředěny 40x do vody na pracovní roztoky o koncentraci cca 

100 mg/l. Všechny tyto pracovní roztoky byly uchovávány při 5°C. 

5.3.2 Příprava pracovních roztoků pro kalibraci 

Pracovní roztoky pro kalibraci byly připraveny jako směsné roztoky zásobních roztoků 

(Carmoisinu E122, Amaranthu E 123, Ponceau 4R E124, Erythrosinu E 127, Red 2G 

E128 a Allura Red AC E 129) v koncentračním rozmezí od 500 mg/l do 1 mg/l. Nejprve 

byl připraven zásobní roztok pro kalibraci o koncentraci 500 mg/l smísením 250 µl od 

každého zásobního roztoku analytu a 500 µl vody. Z něj bylo poté odpipetováno 500 µl. 

Další pracovní roztoky pro kalibraci o koncentraci 400 mg/l, 300 mg/l, 200 mg/l, 100 

mg/l, 75 mg/l, 50 mg/l, 25 mg/l, 10 mg/l, 5 mg/l a 1 mg/l byly připraveny 

odpipetováním daného množství zásobního roztoku pro kalibraci o koncentraci 500 

mg/l a doplněním vody na 500 µl. 
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Koncentrace 

(mg/l) 

Objem zás. 

roztoku pro 

kalibraci o c = 

500mg/l (µl) 

Objem vody 

(µl) 

500 500 0 

400 400 100 

300 300 200 

200 200 300 

100 100 400 

75 75 425 

50 50 450 

25 25 475 

10 10 490 

5 5 495 

1 1 499 

 

5.3.3 Příprava pracovních roztoků pro přesnost a správnost 

Přesnost a správnost (výtěžnost) byla měřena na roztocích vzorků (sirup a limonáda), 

které neobsahovaly umělá červená barviva s přídavkem standardu o c=500mg/l. 

Přesnost a správnost byla hodnocena pro dvě různé matrice – pro limonádu a pro sirup. 

Bylo připraveno 8 roztoků obsahujících 100µl standardu (c=500mg/l) a 400µl ředěného 

Sirupu Jupí Černý Rybíz (1:1 s vodou), 8 roztoků obsahujících 100µl standardu 

(c=500mg/l) a 400µl Tesco Value Točené limonády s malinovou příchutí. Poté byly 

ještě připraveny standardy pro výpočet správnosti (výtěžnosti), které obsahovaly 100µl 

standardu (c=500mg/l) a 400µl vody. 
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6 VÝSLEDKY A DISKUZE 

6.1 Optimalizace metody 

Cílem optimalizace bylo najít takové chromatografické podmínky, kdy lze současně 

stanovit Carmoisin E122, Amaranth E 123, Ponceau 4R E124, Erythrosin E 127, Red 

2G E128 a AlluraRed AC E 129 za podmínek a principů zelené chromatografie. Pro 

testování byla vybrána na základě předchozích pokusů kolona Chromolit CN zapůjčená 

firmou Merck. Bylo potřeba najít takové podmínky, při kterých se dosáhne dobrého 

rozlišení všech analytů v přijatelném čase a s přijatelnou symetrií a velikostí píku. Dále 

bylo nutné najít vhodnou mobilní fázi pro danou kolonu. V dřívějších pokusech, které 

nebyly součástí této diplomové práce bylo zjištěno, že přítomnost organického 

rozpouštědla pro separaci barviv má negativní vliv (nulová, nebo příliš vysoká retence). 

Významný vliv na retenci látek měla zejména koncentrace pufru. Proto byly v této 

diplomové práci testovány různé druhy pufrů jako mobilních fází bez obsahu 

organických rozpouštědel, vliv teploty a vliv poměru pufru a vodné fáze při separaci 

barviv. Separace látek probíhala při průtoku 3 ml/min, nástřik byl zvolen 5µl. 

6.1.1 Vlnová délka 

Pro separaci byla zvolena vlnová délka 510nm, která vyhovovala všem analyzovaným 

látkám a umožnila jejich současnou detekci. Tato vlnová délka byla zvolena na základě 

absorpčních maxim jednotlivých analyzovaných barviv.  

6.1.2 Volba kolony 

Pro analýzu byla zvolena kolona Chromolith Performance CN 100 – 4,6 mm. Pro 

testování závislosti retence na složeních mobilních fází byl používán průtok 3,0 ml/min 

z důvodů časové úspory. Ta byla nutná zejména u látek s vysokou retencí na koloně. 

6.1.3 Volba mobilní fáze a teploty 

Bylo testováno celkem 13 mobilních fází o různých koncentracích. Cílem optimalizace 

bylo najít takovou mobilní fázi, při které dochází k separaci všech 6 analyzovaných 

látek. Na uvedených obrázcích jsou zobrazeny separace za různých testovaných 

podmínek mobilních fází. U zvolené mobilní fáze byla provedena teplotní závislost. 
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6.1.3.1  Kyselina octová (+ amoniak pH 7,0) / voda  

Byla testována mobilní fáze 0,01%, 0,05%, 0,1%, 0,5% a 1% kyseliny octové (+ 

amoniak upraveno n pH 7,0) ve vodě. Jednotlivé retenční časy pro každý analyt byly 

vloženy do grafu. Erythrosine byl z důvodů vysokých retenčních časů zobrazen 

v samostatném grafu. 

 

 

Obrázek 8 - Záznam retence pro mobilní fázi - kyselina octová (+ amoniak pH 7,0) / 

voda 

 

Obrázek 9 - Záznam retence pro mobilní fázi - kyselina octová (+ amoniak pH 7,0) / 

voda 
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Obrázek 10 - Záznam separace - 0,5% kyselina octová (+ amoniak pH 7,0) / voda 

 

 

Obrázek 11 - Záznam separace - 1% kyselina octová (+ amoniak pH 7,0) / voda 

 

K úplné separaci všech 6 analyzovaných látek došlo až u 0,5% a 1% kyseliny octové. 

Tato mobilní fáze byla potenciálně vhodná pro analýzu červených barviv, avšak retence 

erythrosinu byla příliš vysoká. 



36 

 

6.1.3.1.1 Volba teploty - 0,5% kyselina octová (+ amoniak pH 7,0) / voda 

 

Obrázek 12 - Záznam retence teplotní závislosti - 0,5% kyselina octová (+ amoniak pH 

7,0) / voda 

Pro analýzu červených barviv byla stanovena teplota 45°C, při které docházelo 

k separaci analytů v kratším retenčním čase. 

6.1.3.2 Kyselina maravenčí (+ amoniak pH 6,9) / voda 

Byla testována mobilní fáze 0,01%, 0,05%, 0,1%, 0,5% a 1% kyseliny mravenčí (+  

amoniak upraveno na pH 6,9) ve vodě. Retenční časy pro každý analyt byly vloženy do 

grafu. 

 

Obrázek 13 - Záznam retence pro mobilní fázi - kyselina mravenčí (+ amoniak pH 6,9) / 

voda 
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Obrázek 14 - Záznam retence pro mobilní fázi - kyselina mravenčí (+ amoniak pH 6,9) / 

voda

 

Obrázek 15 - Záznam separace - 0,5% kyselina mravenčí (+ amoniak pH 6,9) / voda 

 

Obrázek 16 - Záznam separace - 1% kyselina mravenčí (+ amoniak pH 6,9) / voda 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

0,01% 0,05% 0,10% 0,50% 1% 

ča
s 

(m
in

) 

Kyselina maravenčí (+ amoniak pH 6,9)  

Erythrosine 



38 

 

K úplné separaci všech 6 analyzovaných látek došlo až u 0,5% a 1% kyseliny mravenčí. 

Na rozdíl od mobilní fáze s kyselinou octovou, nebyla separace tak optimální vzhledem 

k retenčnímu času pro Erythrosin, který byl ještě vyšší. Kyselina mravenčí (+ amoniak 

pH 6,9) / voda tedy není vhodnou mobilní fází pro další analýzu. 

6.1.3.3 Kyselina octová (+ triethylamin pH 7,5) / voda 

Byla testována mobilní fáze 0,01%, 0,05%, 0,1%, 0,5% a 1% kyseliny octová (+ 

triethylamin upraveno na pH 7,5) ve vodě. Jednotlivé retenční časy pro každý analyt 

byly vloženy do grafu. 

 

Obrázek 17 - Záznam retence pro mobilní fázi - kyselina octová (+ triethylamin pH 7,5) 

/ voda 

 

 

Obrázek 18 - Záznam retence pro mobilní fázi - kyselina octová (+ triethylamin pH 7,5) 

/ voda 
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Obrázek 19 - Záznam separace - 0,5% kyselina octová (+ triethylamin pH 7,5) / voda 

 

Obrázek 20 - Záznam separace - 1% kyselina octová (+ triethylamin pH 7,5) / voda 

K úplné separaci všech 6 analyzovaných látek došlo pouze u 0,5% kyseliny octové, u 

1% kyseliny octové nedošlo vůbec k eluci (zaznamenání píku) Erythrosinu a Carmoisin 

se eluoval v kratším retenčím čase než Allura Red AC. Na rozdíl od mobilní fáze 

s amoniakem, nebyla separace optimální vzhledem k neúplné separaci všech analytů a 

vzhledem k retenčnímu času pro Erythrosin, který už nebyl přijatelný. Kyselina octová 

(+ triethylamin pH 7,5) / voda tedy není vhodnou mobilní fází pro další analýzu. 

6.1.3.4 Hydrogenosforečnan sodný (+ kyselina fosforečná pH 6,9) / voda 

Byla testována mobilní fáze 0,01%, 0,05%, 0,1%, 0,5% a 1% hydrogenfosforečnan 

sodný (+ kyselina fosforečná upraveno na pH 6,9) ve vodě. Jednotlivé retenční časy pro 

každý analyt byly vloženy do grafu. 
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Obrázek 21 - Záznam retence pro mobilní fázi - hydrogenfosforečnan sodný (+ kyselina 

fosforečná pH 6,9) / voda 

 

Obrázek 22 - Záznam retence pro mobilní fázi - hydrogenfosforečnan sodný (+ kyselina 

fosforečná pH 6,9) / voda 

 

Obrázek 23 - Záznam separace - 0,5% hydrogenfosforečnan sodný (+ kyselina 

fosforečná pH 6,9) / voda 
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Obrázek 24 - Záznam separace - 1% hydrogenfosforečnan sodný (+ kyselina fosforečná 

pH 6,9) / voda 

U této mobilní fáze se Erythrosine opět eluoval v dlouhém čase, mobilní fáze 

hydrogenfosforečnan sodný (+ kyselina fosforečná pH 6,9) nebyla vhodnou mobilní fází 

i z hlediska neúplné separace prvních dvou píků tedy barviv Amaranthu a Ponceau 4R.  

6.1.3.5 Kyselina fosforečná (+ amoniak pH 7,0) / voda 

Byla testována mobilní fáze 0,01%, 0,05%, 0,1%, 0,5% a 1% kyselina fosforečná (+ 

amoniak upraveno na pH 7,0) ve vodě. Jednotlivé retenční časy pro každý analyt byly 

vloženy do grafu. 

 

Obrázek 25 - Záznam retence pro mobilní fázi kyselina fosforečná (+ amoniak pH 7,0)/ 

voda 
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Obrázek 26 - Záznam retence pro mobilní fázi kyselina fosforečná (+ amoniak pH 7,0) / 

voda 

 

Obrázek 27 - Záznam separace - 0,5% kyselina fosforečná (+ amoniak pH 7,0) / voda 

 

 

Obrázek 28 - Záznam separace - 1% kyselina fosforečná (+ amoniak pH 7,0) / voda 
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Mobilní fáze kyselina fosforečná (+ amoniak pH 7,0) nebyla vhodnou mobilní fází 

z hlediska neúplné separace prvních dvou píků tedy barviv Amaranthu a Ponceau 4R při 

0,5% kyselině fosforečné (+ amoniak pH 7,0) a z hlediska nepřijatelného retenčního 

času pro Erythrosin při 1% kyselině fosforečné (+ amoniak pH 7,0). 

6.1.3.6 Síran amonný (+ amoniak pH 6,99) / voda 

Byla testována mobilní fáze 0,01%, 0,05%, 0,1%, 0,5% a 1% síran amonný (+ amoniak 

upraveno na pH 6,99) ve vodě. Jednotlivé retenční časy pro každý analyt byly vloženy 

do grafu. 

 

Obrázek 29 - Záznam retence pro mobilní fázi síran amonný (+ amoniak pH 6,99) / 

voda 

 

Obrázek 30 - Záznam retence pro mobilní fázi síran amonný (+ amoniak pH 6,99) / 

voda 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0,01% 0,05% 0,10% 0,50% 1% 

ča
s 

(m
in

) 

síran amonný (+ amoniak pH 6,99) 

Amaranth 

Po4R 

AlRAC 

Red2G 

Carmoisine 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

0,01% 0,05% 0,10% 0,50% 1% 

ča
s 

(m
in

) 

síran amonný (+ amoniak pH 6,99) 

 

Erythrosine 



44 

 

 

Obrázek 31 - Záznam separace - 0,5% síran amonný (+ amoniak pH 6,99) / voda 

 

Obrázek 32 - Záznam separace - 1% síran amonný (+ amoniak pH 6,99) / voda 

Mobilní fáze síran amonný (+ amoniak pH 6,99) nebyla vhodnou mobilní fází 

z hlediska neúplné separace prvních dvou píků tedy barviv Amaranthu a Ponceau 4R při 

0,5% síranu amonném (+ amoniak pH 6,99) a z hlediska nepřijatelného retenčního času 

pro Erythrosin při 1% síranu amonném (+ amoniak pH 6,99). 

6.1.3.7 Tetraboritan (+ kyselina fosforečná pH 7,0) / voda 

Byla testována mobilní fáze 0,01%, 0,05%, 0,1%, 0,5% a 1% tetraboritan (+ kyselina 

fosforečná upraveno na pH 7,0) ve vodě. Jednotlivé retenční časy pro každý analyt byly 

vloženy do grafu. 
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Obrázek 33 - Záznam retence pro mobilní fázi tetraboritan (+ kyselina fosforečná pH 

7,0) / voda 

 

Obrázek 34 - Záznam retence pro mobilní fázi tetraboritan (+ kyselina fosforečná pH 

7,0) / voda 

 

Obrázek 35 - Záznam separace - 0,5% tetraboritan (+ kyselina fosforečná pH 7,0) / 

voda 
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Obrázek 36 - Záznam separace - 1% tetraboritan (+ kyselina fosforečná pH 7,0) / voda 

 

Mobilní fáze tetraboritan (+ kyselina fosforečná pH 7,0) nebyla vhodnou mobilní fází 

z hlediska neúplné separace prvních dvou píků tedy barviv Amaranthu a Ponceau 4R. 

Tato mobilní fáze však vykazovala nižší retenci erythrosinu v porovnání s předchozími. 

6.1.3.8 EDTA (+ amoniak pH 6,96) / voda 

Byla testována mobilní fáze 0,01%, 0,05%, 0,1%, 0,5% a 1% EDTA (+ amoniak 

upraveno na pH 6,96) ve vodě. Jednotlivé retenční časy pro každý analyt byly vloženy 

do grafu. 

 

 

Obrázek 37 - Záznam retence pro mobilní fázi EDTA (+ amoniak pH 6,96) / voda 
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Obrázek 38 - Záznam retence pro mobilní fázi EDTA (+ amoniak pH 6,96) / voda 

 

Obrázek 39 - Záznam separace - 0,5% EDTA (+ amoniak pH 6,96) / voda 

 

Obrázek 40 - Záznam separace - 1% EDTA (+ amoniak pH 6,96) / voda 
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Mobilní fáze EDTA (+ amoniak pH 6,96) nebyla vhodnou mobilní fází z hlediska 

neúplné separace prvních dvou píků tedy barviv Amaranthu a Ponceau 4R.  

6.1.3.9 Kyselina octová ve vodě 

Byla testována mobilní fáze 0,01%, 0,05%, 0,1%, 0,5% a 1% kyselina octová 

(samostatná bez přídavku pufračního činidla) ve vodě. Jednotlivé retenční časy pro 

každý analyt byly vloženy do grafu. 

 

Obrázek 41 - Záznam retence pro mobilní fázi kyselina octová ve vodě 

 

Obrázek 42 - Záznam separace - 0,5% kyselina octová ve vodě 
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Obrázek 43 - Záznam separace - 1% kyselina octová ve vodě 

Mobilní fáze kyselina octová nebyla vhodnou mobilní fází, protože barvivo Erythrosin 

se eluovalo pouze při 0,01% kyselině octové, u ostatních koncentrací mobilní fáze bylo 

barvivo silně zadržováno na koloně. 

6.1.3.10 Trizma base (tris-[hydroxymethyl]aminomethan) (+ kyselina octová pH 

7,0) / voda 

Byla testována mobilní fáze 0,01%, 0,05%, 0,1%, 0,5% a 1% Trizma base (+ kyselina 

octová upraveno na pH 7,0) ve vodě. Jednotlivé retenční časy pro každý analyt byly 

vloženy do grafu. 

 

 

Obrázek 44 - Záznam retence pro mobilní fázi trizma base (+ kyselina octová pH 7,0) / 

voda 
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Obrázek 45 - Záznam retence pro mobilní fázi trizma base (+ kyselina octová pH 7,0) / 

voda 

 

Obrázek 46 - Záznam separace - 0,5% trizma base (+ kyselina octová pH 7,0) / voda 

 

Obrázek 47 - Záznam separace - 1% trizma base (+ kyselina octová pH 7,0) / voda 
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Mobilní fáze trizma base (+ kyselina octová pH 7,0) nebyla vhodnou mobilní fází 

z hlediska neúplné separace prvních dvou píků tedy barviv Amaranthu a Ponceau 4R.  

6.1.3.11 MES (4-morfolinethansulfonová kyselina) (+ amoniak pH 6,98) / voda 

Byla testována mobilní fáze 0,01%, 0,05%, 0,1%, 0,5% a 1% MES (+ amoniak 

upraveno na pH 6,98) ve vodě. Jednotlivé retenční časy pro každý analyt byly vloženy 

do grafu. 

 

Obrázek 48 - Záznam retence pro mobilní fázi MES (+ amoniak pH 6,98) / voda 

 

Obrázek 49 - Záznam separace - 0,5% MES (+ amoniak pH 6,98) / voda 
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Obrázek 50 - Záznam separace - 1% MES (+ amoniak pH 6,98) / voda 

 

Mobilní fáze Mes (+ amoniak pH 6,98) nebyla vhodnou mobilní fází z hlediska neúplné 

separace prvních dvou píků tedy barviv Amaranthu a Ponceau 4R.  

6.1.4 Volba gradientu  

Gradientová eluce byla zkoušena pro mobilní fázi 1% kyselina octová s amoniakem pH 

upraveno na hodnotu 7,0ve vodě. Tato mobilní fáze byla vybrána jako jedna 

z potenciálně vhodných pro separaci všech látek. Cílem bylo nalézt takové podmínky 

gradientu, které by zachovaly dostatečnou separaci barviv s nízkou retencí (Amaranth, 

Ponceau 4R a Red 2G) a zároveň umožnily zkrátit retenci Carmoisinu a zejména 

Erythrosinu. Z předchozích grafů získaných z izokratických elucí je zřejmé, že voda 

působí na koloně jako silná eluční fáze a 100% obsah vody v mobilní fázi způsobí 

nulovou retenci všech barviv na koloně. Naopak, narůstající koncentrace pufrů 

v mobilní fázi retenci na koloně značně zvyšuje. Tyto podmínky byly proto brány na 

zřetel při tvorbě gradientové eluce. Celkem bylo zkoušeno 7 gradientů při průtokové 

rychlosti mobilní fáze 2,0 ml/min. Cílem optimalizace – volby vhodného gradientu bylo 

dosažení optimální separace všech 6 současně analyzovaných látek v přijatelném čase, 

vhodná symetrie a šířka píku. Na následujících chromatogramech jsou zaznamenány 

separace za různých podmínek gradientu. 

. 
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6.1.4.1 Gradient č. 1  

 

Obrázek 51 - Záznam separace pro gradient č. 1 

 

Tabulka 2 - Podmínky mobilní fáze pro gradient č. 1 

mobilní 

fáze 

čas (min) 

1% kys. octová + 

amoniak (pH 7,0) 

(%) 

Voda (%) 

0.01 Start 

0.01 100 0 

4.00 0 100 

6.00 0 100 

6.30 100 0 

8.00 Kondicionace kolony 

 

Při těchto podmínkách gradientu došlo k současné separaci všech 6 analyzovaných látek 

v přijatelném čase, ale symetrie a šířka všech píků nebyla optimální. Tento gradient není 

vhodný pro analýzu. 
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6.1.4.2 Gradient č. 2  

 

Obrázek 52 - Záznam separace pro gradient č. 2 

 

Tabulka 3 - Podmínky mobilní fáze pro gradient č. 2 

mobilní 

fáze 

čas (min) 

1% kys. octová + 

amoniak (pH 7,0) 

(%) 

Voda (%) 

0.01 Start 

0.01 100 0 

5.00 0 100 

7.00 0 100 

7.30 100 0 

9.00 Kondicionace kolony 

 

Při těchto podmínkách gradientu došlo k současné separaci všech 6 analyzovaných látek 

v přijatelném čase, ale symetrie a šířka všech píků nebyla optimální. Tento gradient není 

vhodný pro analýzu. 
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6.1.4.3 Gradient č. 3 

 

Obrázek 53 - Záznam separace pro gradient č. 3 

 

Tabulka 4 - Podmínky mobilní fáze pro gradient č. 3 

mobilní 

fáze 

čas (min) 

1% kys. octová + 

amoniak (pH 7,0) 

(%) 

Voda (%) 

0.01 Start 

0.01 100 0 

3.00 5 95 

4.00 0 100 

5.00 0 100 

5.30 100 0 

7.00 Kondicionace kolony 

 

Při těchto podmínkách gradientu došlo k současné separaci všech 6 analyzovaných látek 

v přijatelném čase, ale symetrie a šířka všech píků nebyla optimální. Tento gradient není 

vhodný pro analýzu. 
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6.1.4.4 Gradient č. 4 

 

Obrázek 54 - Záznam separace pro gradient č. 4 

 

Tabulka 5 - Podmínky mobilní fáze pro gradient č. 4 

mobilní 

fáze 

čas (min) 

1% kys. octová + 

amoniak (pH 7,0) 

(%) 

Voda (%) 

0.01 Start 

0.01 100 0 

3.30 0 100 

5.00 0 100 

5.30 100 0 

7.00 Kondicionace kolony 

 

Při těchto podmínkách gradientu došlo k současné separaci všech 6 analyzovaných látek 

v přijatelném čase, ale separace nebyla u všech analytů ideální. Symetrie a šířka všech 

píků nebyla optimální. Tento gradient není vhodný pro analýzu. 
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6.1.4.5 Gradient č. 5 

 

Obrázek 55 -  Záznam separace pro gradient č. 5 

 

Tabulka 6 - Podmínky mobilní fáze pro Gradient č. 5 

mobilní 

fáze 

čas (min) 

1% kys. octová + 

amoniak (pH 7,0) 

(%) 

Voda (%) 

0.01 Start 

0,01 100 0 

3.15 0 100 

5.00 0 100 

5.30 100 0 

7.00 Kondicionace kolony 

 

Při těchto podmínkách gradientu došlo k současné separaci všech 6 analyzovaných látek 

v přijatelném čase, ale separace nebyla u všech analytů ideální. Symetrie a šířka všech 

píků nebyla optimální. Tento gradient není vhodný pro analýzu. 
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6.1.4.6 Gradient č. 6  

 

Obrázek 56 - Záznam separace pro gradient č. 6 

 

Tabulka 7 - Podmínky mobilní fáze pro gradient č. 6 

mobilní 

fáze 

čas (min) 

1% kys. octová + 

amoniak (pH 7,0) 

(%) 

Voda (%) 

0.01 Start 

0,01 100 0 

2.60 0 100 

5.00 0 100 

5.30 100 0 

7.00 Kondicionace kolony 

 

Při těchto podmínkách gradientu došlo k současné separaci všech 6 analyzovaných látek 

v přijatelném čase, ale separace nebyla u všech analytů ideální. Symetrie a šířka píků 

byla optimální. Tento gradient není vhodný pro analýzu. 
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6.1.4.7 Gradient č. 7 

 

Obrázek 57 - Záznam separace pro gradient č. 7 

 

Tabulka 8 - Podmínky mobilní fáze pro gradient č. 7 

mobilní 

fáze 

čas (min) 

1% kys. octová + 

amoniak (pH 7,0) 

(%) 

Voda (%) 

0.01 Start 

0.01 100 0 

3.00 0 100 

5.00 0 100 

5.30 100 0 

7.00 Kondicionace kolony 

 

Při těchto podmínkách gradientu došlo k současné separaci všech 6 analyzovaných látek 

v přijatelném čase. Symetrie a šířka píků byla optimální v porovnání s ostatními 

testovanými podmínkami. Tento gradient se jevil jako vhodný pro analýzu, proto byl 

vybrán pro konečnou validaci metody. Z uvedených testovaných gradientů je zřejmé, že 

kritickým parametrem separace (resp. symetrie) píků posledních tří eluovaných barviv 

je čas, kdy kolonou začne protékat čistá voda, která značně urychluje eluci všech 

barviv. Dosažení optimální separace je tedy kompromisem mezi ubývající koncentrací 

pufru v koloně, symetrií píků a dostatečnou retencí barviv v čistě vodné mobilní fázi. 
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6.1.5 Optimální podmínky HPLC analýzy 

Optimální podmínky HPLC analýzy jsou zaznamenány v tabulce. 

Chromatografická sestava Shimadzu LC - 10 

Detektor DAD detektor SPD – M10A VP 

Kolona Chromolith performance CN 100 – 4,6 mm 

Dávkování  5µl 

Detekce UV 510 nm 

Mobilní fáze Voda/ 1% kyselina octová + amoniak (pH 7,0), průtok 

 2,0 ml/min 

Gradientový režim 

 

mobilní 

fáze 

čas 

1% kys. octová + 

amoniak (pH 7,0) 

(%) 

Voda (%) 

0.01 Start 

0.01 100 0 

3.00 0 100 

5.00 0 100 

5.30 100 0 

7.00 stop 

Teplota 45°C 

 

6.2 Validace analytické metody 

6.2.1 Test vhodnosti chromatografického systému 

Určeno z roztoku standardů kalibrovaných na koncentraci 100 mg/l. 

6.2.1.1 Účinnost chromatografického systému - počet teoretických pater (N)  

Účinnost chromatografického systému byla určena z výsledků naměřených u roztoku 

standardů v testu na opakovatelnost.      

Tabulka 9 - Počet teoretických pater 

Analyzovaná l. tR (min) W0,5 N 

Amaranth 1,356 0,053 3219 

PO 4R 1,586 0,057 3462 

Red 2G 2,327 0,089 3017 

Allura AC 4,144 0,052 32446 

Carmoisine 4,302 0,041 71186 

Erythrosine 4,604 0,065 26915 
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6.2.1.2 Asymetrie chromatografických píků (T) 

Hodnoty pro míru souměrnosti chromatografického píku byly odečteny z roztoků 

standardů v testu na opakovatelnost. 

Tabulka 10 - Asymetrie chromatografických píků 

Analyzovaná l. W0,05 f Asymetrie (T) 

Amaranth 0,114 0,043 1,319 

PO 4R 0,122 0,046 1,339 

Red 2G 0,213 0,057 1,853 

Allura AC 0,108 0,042 1,284 

Carmoisine 0,103 0,032 

 

1,599 

Erythrosine 0,141 0,044 1,614 

 

Pro všechny analyzované látky byl splněn požadavek pro míru souměrnosti 

chromatografického píku T < 2. 

6.2.1.3 Rozlišení chromatografických píků (R) 

Tabulka 11 - Rozlišení chromatografických píků 

Analyzované látky  R 

Amaranth – PO 4R 2.262 

PO 4R – Red 2G 5.343 

Red 2G – Allura AC 13.904 

Allura AC – Carmoisine 2.016 

Carmoisine – Erythrosine 3.414 

 

Pro všechny hodnocené chromatografické píky byl splněn požadavek rozlišení 

chromatografických píků R > 1,5. 
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Obrázek 59 - Chromatogram za optimálních separačních podmínek Obrázek 58 - Chromatogram za optimálních separačních podmínek 



63 

 

6.2.2 Linearita 

Pro měření linearity bylo použito 11 pracovních roztoků pro kalibraci v koncentračním 

rozmezí od 500 mg/l do 1 mg/l. Jejich příprava je popsána v kapitole. Každý kalibrační 

roztok byl 3x dávkován na kolonu a z těchto 3 nástřiků byla získána pro každou 

koncentraci průměrná plocha píku. Metodou lineární regrese byla vyhodnocena  

závislost hodnot průměrných ploch píků pracovních roztoků pro kalibraci na jejich 

koncentraci. 

6.2.2.1 Kalibrační závislost pro Carmoisine E 122 

Kalbrační závislost byla měřena u těchto koncentrací Carmoisinu E 122: 500 mg/l, 400 

m/l, 300 mg/l, 200 mg/l, 100 mg/l, 75 mg/l, 50 mg/l, 25 mg/l, 10 mg/l, 5 mg/l a 1 mg/l. 

Obrázek 60 - Kalibrační závislost pro Carmoisine E 122 

                   Tabulka 12 - Parametry lineární regrese pro Carmoisine E 122 

Statistické parametry pro regresi  :  y =k x+ q 

  Počet bodů n = 11 Odhad chyby 

Směrnice k = 5335,006 ± 42,30853 

Abs. člen q = -21546,59 ± 9536,506 

Korelační koef. r = 0,999717 

  Reziduální odch. s = 23425,05 

   

Korelační faktor byl pro dané rozmezí koncentrací 0,999717. 
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6.2.2.2 Kalibrační závislost pro Amaranth E 123 

Kalbrační závislost byla měřena u těchto koncentrací Amaranthu E 123: 500 mg/l, 400 

mg/l, 300 mg/l, 200 mg/l, 100 mg/l, 75 mg/l, 50 mg/l, 25 mg/l, 10 mg/l, 5 mg/l a 1 mg/l. 

 

                          Obrázek 61 – Kalibrační závislost pro Amaranth E 123 

Tabulka 13 - Parametry lineární regrese pro Amaranth E 123 

Statistické parametry pro regresi  :  y =k x+ q 

  Počet bodů n = 11 Odhad chyby 

Směrnice k = 4575,406 ± 6,956442 

Abs. člen q = 839,7695 ± 1568,009 

Korelační koef. r = 0,99999 

  Reziduální odch. s = 3851,587 

   

Korelační faktor byl pro dané rozmezí koncentrací 0,99999. 
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6.2.2.3 Kalibrační závislost pro Ponceau 4R E 124 

Kalbrační závislost byla měřena u těchto koncentrací Ponceau 4R E 124: 500 mg/l, 400 

mg/l, 300 mg/l, 200 mg/l, 100 mg/l, 75 mg/l, 50 mg/l, 25 mg/l, 10 mg/l, 5 mg/l a 1 mg/l.

 

Obrázek 62 - Kalibrační závislost pro Ponceau 4R E 124 

Tabulka 14 - Parametry lineární regrese pro Ponceau 4R E 124 

Statistické parametry pro regresi  :  y =k x+ q 

  Počet bodů n = 11 Odhad chyby 

Směrnice k = 4937,781 ± 10,39462 

Abs. člen q = -2429,317 ± 2342,988 

Korelační koef. r = 0,99998 

  Reziduální odch. s = 5755,211 

   

Korelační faktor byl pro dané rozmezí koncentrací 0,99998. 
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6.2.2.4 Kalibrační závislost pro Erythrosine B E 127 

Kalbrační závislost byla měřena u těchto koncentrací Erythrosinu B E 127: 500 mg/l, 

400 mg/l, 300 mg/l, 200 mg/l, 100 mg/l, 75 mg/l, 50 mg/l, 25 mg/l, 10 mg/l, 5 mg/l a 1 

mg/l.

 

Obrázek 63 - Kalibrační závislost pro Erythrosine B E 127 

Tabulka 15 - Parametry lineární regrese pro Erythrosine B E 127 

Statistické parametry pro regresi  :  y =k x+ q 

  Počet bodů n = 11 Odhad chyby 

Směrnice k = 5470,691 ± 17,09721 

Abs. člen q = -7216,777 ± 3853,777 

Korelační koef. r = 0,999956 

  Reziduální odch. s = 9466,246 

   

Korelační faktor byl pro dané rozmezí koncentrací 0,999956. 
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6.2.2.5 Kalibrační závislost pro Red 2G E 128 

Kalbrační závislost byla měřena u těchto koncentrací Red 2G E 128: 500 mg/l, 400 

mg/l, 300 mg/l, 200 mg/l, 100 mg/l, 75 mg/l, 50 mg/l, 25 mg/l, 10 mg/l, 5 mg/l a 1 mg/l.

 

Obrázek 64 - Kalibrační závislost pro Red 2G E 128 

Tabulka 16 - Parametry lineární regrese pro Red 2G E 128 

Statistické parametry pro regresi  :  y =k x+ q 

  Počet bodů n = 11 Odhad chyby 

Směrnice k = 6369,968 ± 30,45135 

Abs. člen q = -8123,097 ± 6863,852 

Korelační koef. r = 0,999897 

  Reziduální odch. s = 16860,06 

   

Korelační faktor byl pro dané rozmezí koncentrací 0,999897. 
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6.2.2.6 Kalibrační závislost pro Allura Red AC E 129 

Kalbrační závislost byla měřena u těchto koncentrací Allura Red AC E 129: 500 mg/l, 

400 mg/l, 300 mg/l, 200 mg/l, 100 mg/l, 75 mg/l, 50 mg/l, 25 mg/l, 10 mg/l, 5 mg/l a 1 

mg/l. 

 

Obrázek 65 - Kalibrační závislost pro Allura Red AC E 129 

Tabulka 17 - Parametry lineární regrese pro Allura Red AC E 129 

Statistické parametry pro regresi  :  y =k x+ q 

  Počet bodů n = 11 Odhad chyby 

Směrnice k = 5477,356 ± 48,87656 

Abs. člen q = 23431,15 ± 11016,97 

Korelační koef. r = 0,999642 

  Reziduální odch. s = 27061,58 

   

Korelační faktor byl pro dané rozmezí koncentrací 0,999642. 

6.2.3 Opakovatelnost 

Opakovatelnost byla získána z roztoků Carmoisinu E 122, Amaranthu E 123, Ponceau 

4R E 124, Erythrosinu E 127, Red 2G E 128, Allura Red AC E 129, které byly 

připraveny jako roztoky pro kalibraci, což je popsáno v kapitole 5.3.3. Měření 

opakovatelnosti bylo prováděno pro roztoky analytů o koncentraci 5 mg/l, 100 mg/l a 

0 

500000 

1000000 

1500000 

2000000 

2500000 

3000000 

0 100 200 300 400 500 600 

P
rů

m
ěr

n
á
 p

lo
ch

a
 p

ík
u

 

c [mg/l] 



69 

 

500 mg/l. U každého roztoku příslušné koncentrace bylo provedeno 7 nástřiků na 

kolonu, z nichž byly získány hodnoty průměrných ploch píků, z kterých byly 

vypočítány relativní směrodatné odchylky. 

   Tabulka 18 - Stanovení opakovatelnosti pro roztoky analytů o koncentraci c=5mg/l 

5mg/l PRŮMĚR SD RSD (%) 

Amaranth 24667 

 

136,17 0,55 

PO 4R 26206 153,86 0,59 

Red 2G 32614 109,32 0,34 

Allura AC 32135 275,50 0,86 

Carmoisine 24040 234,65 0,98 

Erythrosine 27092 84,97 0,31 

Relativní směrodatná odchylka se pohybovala v rozmezí 0,31-0,98 %. U žádného ze 

zkoušených roztoků nebyla RSD >1 %. 

Tabulka 19 - Stanovení opakovatelnosti pro roztoky analytů o koncentraci c=100 mg/l 

100mg/l PRŮMĚR SD RSD (%) 

Amaranth 456387 3227,87 0,71 

PO 4R 486899 2973,39 0,61 

Red 2G 615483 1022,56 0,17 

Allura AC 609189 2519,86 0,41 

Carmoisine 487088 861,62 0,18 

Erythrosine 528881 884,75 0,17 

Relativní směrodatná odchylka se pohybovala v rozmezí 0,17 – 0,71 %. U žádného ze 

zkoušených roztoků nebyla RSD >1 %. 

Tabulka 20 - Stanovení opakovatelnosti pro roztoky analytů o koncentraci c=500 mg/l 

100mg/l PRŮMĚR SD RSD (%) 

Amaranth 2303280 6275,42 0,27 

PO 4R 2461100 22193,53 0,90 

Red 2G 3196781 17443,95 0,55 

Allura AC 2776342 25944,57 0,93 

Carmoisine 2664312 15245,97 0,57 

Erythrosine 2749191 8790,87 0,32 

Relativní směrodatná odchylka se pohybovala v rozmezí 0,27 – 0,93 %. U žádného ze 

zkoušených roztoků nebyla RSD >1 %. 



70 

 

6.2.4 Přesnost 

Přesnost byla získána z připravených roztoků pro přesnost, jejichž postup přípravy je 

popsán v kap. 5.3.3. a byla stanovena pro sirup a pro limonádu odděleně. U každého z 8 

roztoků pro přesnost byly provedeny 2 nástřiky kolonu, z nichž byla stanovena 

průměrná hodnota plochy píku. Přesnost byla stanovena jako hodnota RSD (%). 

6.2.4.1 Carmoisin E 122 

Tabulka 21 - Přesnost - Carmoisin E 122 

PŘESNOST SIRUP LIMONÁDA 

H
o
d
n
o
ty

 p
lo

ch
 p

ík
u
 

573492 511681 

546654 494435 

551349 491555 

554814 504731 

558481 485783 

556895 494989 

555706 494168 

555516 480414 

Průměr 556613 494719 

SD 7751,73 9876,95 

RSD (%) 1,39 2,00 

Přesnost byla vypočítána jako RSD (%) a její hodnota byla <5 %. 

6.2.4.2 Amaranth E 123 

Tabulka 22 – Přesnost - Amaranth E 123 

PŘESNOST SIRUP LIMONÁDA 

H
o
d
n
o
ty

 p
lo

ch
 p

ík
u
 

476528 499291 

471906 477290 

466176 482056 

470084 477266 

479469 477973 

471876 471065 

478434 476795 

473717 477033 

Průměr 473524 479846 

SD 4467,11 8400,78 

RSD (%) 0,94 1,75 
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Přesnost byla vypočítána jako RSD (%) a její hodnota byla <5 % pro roztoky sirupu i 

limonády. 

6.2.4.3 Ponceau 4R E 124 

Tabulka 23 - Přesnost - Ponceau 4R E 124 

PŘESNOST SIRUP LIMONÁDA 

H
o
d
n
o
ty

 p
lo

ch
 p

ík
u
 

459831 479784 

453550 459716 

449548 466069 

453409 466550 

458227 463418 

453772 460093 

450403 460480 

458184 464104 

Průměr 454615 465027 

SD 3774,15 6522,83 

RSD (%) 0,83 1,40 

Přesnost byla vypočítána jako RSD (%) a její hodnota byla <5 % pro roztoky sirupu i 

limonády. 

6.2.4.4 Erythrosine E 127 

Tabulka 24 - Přesnost - Erythrosine E 127 

PŘESNOST SIRUP LIMONÁDA 

H
o
d
n
o
ty

 p
lo

ch
 p

ík
u
 

565072 532750 

553527 425596 

545963 522798 

551015 516129 

562424 451083 

548139 320801 

558059 293524 

551006 389576 

Průměr 554400 431507 

SD 6822,15 91977,51 

RSD (%) 1,23 21,32 

Přesnost byla vypočítána jako RSD (%) a její hodnota byla <5 % pouze u roztoku 

sirupu. U roztoku pro limonádu byla RSD (%) pro Erythrosine >20%. 
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6.2.4.5 Red 2G E 128 

Tabulka 25 - Přesnost - Red 2G E 128 

PŘESNOST SIRUP LIMONÁDA 

H
o
d
n
o
ty

 p
lo

ch
 p

ík
u
 

645070 677490 

649980 648578 

639746 655845 

645482 652765 

657402 651496 

643301 647112 

655152 641888 

642068 653199 

Průměr 647275 653546 

SD 6320,08 10593,39 

RSD (%) 0,98 1,62 

Přesnost byla vypočítána jako RSD (%) a její hodnota byla <5 %. 

6.2.4.6 Allura Red AC E 129 

Tabulka 26 - Přesnost Allura Red AC E 129 

PŘESNOST SIRUP LIMONÁDA 

H
o
d
n
o
ty

 p
lo

ch
 p

ík
u
 

653051 623068 

654668 608203 

647769 610291 

655527 605223 

668964 609814 

650348 609753 

663320 605460 

669166 601731 

Průměr 657851 609190 

SD 8263,20 6336,55 

RSD (%) 1,26 1,04 

Přesnost byla vypočítána jako RSD (%) a její hodnota byla <5 %. 

6.2.5 Správnost 

Správnost byla získána z připravených roztoků pro přesnost a správnost, jejichž postup 

přípravy je popsán v kap. 5.3.3. Správnost byla stanovena pro sirup a pro limonádu 

odděleně. U každého z 8 roztoků pro správnost byly provedeny 2 nástřiky kolonu, 

z nichž poté byla stanovena průměrná hodnota plochy píku. Pro každý z 3 roztoků 
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standardů pro správnost byly provedeny také 2 nástřiky na kolonu, z nichž se poté vzala 

průměrná hodnota velikosti plochy píku a nakonec průměrná hodnota všech 3 

průměrných hodnot velikostí plochy píků. Výsledná procentuální výtěžnost se poté 

spočítala jako poměr ploch průměrných hodnot ploch píků roztoků pro výtěžnost a 

průměrné hodnoty plochy píku pro roztok standardu pro výtěžnost.  

6.2.5.1 Carmoisin E 122 

Tabulka 27 - Správnost - Carmoisin E 122 

SPRÁVNOST SIRUP LIMONÁDA 

H
o
d
n
o
ty

 v
ý
tě

žn
o
st

i 
(%

) 107,77 103,53 

102,72 100,04 

103,61 99,46 

104,26 102,12 

104,95 98,29 

104,65 100,15 

104,43 99,99 

104,39 97,20 

Prům. výtěžnost (%) 104,60 100,10 

SD 1,46 2,00 

RSD (%) 1,39 2,00 

Průměrná hodnota pro výtěžnost byla naměřena v rozmezí 95% - 105% pro roztoky 

sirupu i pro roztoky limonády. Hodnota pro RSD (%) byla <5%. 

6.2.5.2 Amaranth E 123 

Tabulka 28 - Správnost - Amaranth E 123 

SPRÁVNOST SIRUP LIMONÁDA 

H
o
d
n
o
ty

 v
ý
tě

žn
o
st

i 
(%

) 100,62 105,70 

99,65 101,04 

98,44 102,05 

99,26 101,03 

101,24 101,18 

99,64 99,72 

101,03 100,93 

100,03 100,98 

Prům. výtěžnost (%) 

(% 

99,99 101,58 

SD 0,94 1,78 

RSD (%) 0,94 1,75 
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Průměrná hodnota pro výtěžnost byla naměřena v rozmezí 95% - 105% pro roztoky 

sirupu i pro roztoky limonády. Hodnota pro RSD (%) byla <5%. 

6.2.5.3 Ponceau 4R E 124 

Tabulka 29 - Správnost - Ponceau 4R E 124 

SPRÁVNOST SIRUP LIMONÁDA 

H
o
d
n
o
ty

 v
ý
tě

žn
o
st

i 
(%

) 101,01 103,94 

99,63 99,59 

98,75 100,97 

99,60 101,07 

100,66 100,40 

99,68 99,67 

98,94 99,76 

100,65 100,54 

Prům. výtěžnost (%) 99,86 100,74 

SD 0,83 1,41 

RSD (%) 0,83 1,40 

Průměrná hodnota pro výtěžnost byla naměřena v rozmezí 95% - 105% pro roztoky 

sirupu i pro roztoky limonády. Hodnota pro RSD (%) byla <5%. 

6.2.5.4 Erythrosine E 127 

Tabulka 30 - Správnost - Erythrosine E 127 

SPRÁVNOST SIRUP LIMONÁDA 

H
o
d
n
o
ty

 v
ý
tě

žn
o
st

i 
(%

) 99,45 92,90 

97,42 74,18 

96,09 91,16 

96,98 90,00 

98,99 78,66 

96,47 55,94 

98,22 51,18 

96,98 67,93 

Prům. výtěžnost (%) 97,57 75,24 

SD 1,20 16,04 

RSD (%) 1,23 21,32 

Průměrná hodnota pro výtěžnost byla naměřena v rozmezí 95% - 105% pro roztoky 

sirupu, pro roztoky limonády byla průměrná výtěžnost <95%. Hodnota pro RSD (%) 
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byla <5% pouze pro roztoky sirupu, pro roztoky limonády byla RSD (%) >5% a to 

21,32 %.   

6.2.5.5 Red 2G E 128 

Tabulka 31 - Správnost - Red 2G E 128 

SPRÁVNOST SIRUP LIMONÁDA 

H
o
d
n
o
ty

 v
ý
tě

žn
o
st

i 
(%

) 99,72 104,89 

100,48 100,41 

98,90 101,54 

99,79 101,06 

101,63 100,86 

99,45 100,18 

101,28 99,37 

99,26 101,13 

Prům. výtěžnost (%) 100,06 101,18 

SD 0,98 1,64 

RSD (%) 0,98 1,62 

Průměrná hodnota pro výtěžnost byla naměřena v rozmezí 95% - 105% pro roztoky 

sirupu i pro roztoky limonády. Hodnota pro RSD (%) byla < 5%. 

6.2.5.6 Allura Red AC E 129 

Tabulka 32 - Správnost - Allura Red AC E 129 

SPRÁVNOST SIRUP LIMONÁDA 

H
o
d
n
o
ty

 v
ý
tě

žn
o
st

i 
(%

) 100,52 102,48 

100,77 100,03 

99,71 100,38 

100,90 99,54 

102,97 100,30 

100,10 100,29 

102,10 99,58 

103,00 98,96 

Prům. výtěžnost (%) 101,26 100,19 

SD 1,27 1,04 

RSD (%) 1,26 1,04 

Průměrná hodnota pro výtěžnost byla naměřena v rozmezí 95% - 105% pro roztoky 

sirupu i pro roztoky limonády. Hodnota pro RSD (%) byla <5%. 
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6.3 Stanovení červených barviv ve vybraných nápojích  

Vyvinutá, validovaná, separační metoda byla aplikována na stanovení Carmoisinu E 

122 a Ponceau 4R E 124 ve vybraných nápojích dostupných na trhu v České republice. 

Bylo analyzováno celkem 5 různých produktů, ale ani na jednom z nich nebylo uvedeno 

konkrétní množství obsahujícího barviva. Byly připraveny vzorky pro analýzu daných 

nápojů odpipetováním 500µl z každého produktu do vialky. Pro každý nápoj byly 

připraveny 4 vzorky a pro každý vzorek byly provedeny 2 nástřiky na kolonu. Z těchto 

měření byla stanovena průměrná hodnota plochy píku pro každý nápoj, která byla 

následně přepočítána podle kalibrační závislosti na hodnotu barviva v mg.  

6.3.1 Stanovení obsahu Carmoisinu E 122 v energetickém nápoji Kamikaze 

Průměrný obsah barviva Carmoisin E 122 stanovený danou metodou byl v tomto 

přípravku 39,562 mg/l. 

 

Obrázek 66 - Záznam separace - stanovení obsahu barviva Carmoisin E 122 v nápoji 

Kamikaze 
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6.3.2 Stanovení obsahu Carmoisinu E 122 v nápoji Sirup malina light 

Průměrný obsah barviva Carmoisin E 122 stanovený danou metodou byl v tomto 

přípravku 65,063 mg/l. 

 

Obrázek 67 - Záznam separace - stanovení obsahu barviva Carmoisin E 122 v nápoji 

Sirup malina light 

6.3.3 Stanovení obsahu Carmoisinu E 122 v nápoji Pivo Skalák Malina 

Průměrný obsah barviva Carmoisin E 122 stanovený danou metodou byl v tomto 

přípravku 0,912 mg/l. 

 

Obrázek 68 – Záznam separace - stanovení obsahu barviva Carmoisin E 122  v nápoji 

Pivo Skalák Malina 
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6.3.4 Stanovení obsahu Carmoisinu E 122 v nápoji Sirup černý rybíz 

Průměrný obsah barviva Carmoisin E 122 stanovený danou metodou byl v tomto 

přípravku 113,269 mg/l. 

 

Obrázek 69 - Záznam separace - stanovení obsahu barviva Carmoisin E 122 v nápoji 

Sirup černý rybíz 

6.3.5 Stanovení obsahu Ponceau 4R E 124 v nápoji Sirup černý rybíz 

Průměrný obsah barviva Ponceau 4R E 124 stanovený danou metodou byl v tomto 

přípravku 2,586 mg/l. 

 

Obrázek 70 - Záznam separace - stanovení obsahu barviva Ponceau 4R E 124 v nápoji 

Sirup černý rybíz 
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6.3.6 Stanovení obsahu Ponceau 4R E 124 v nápoji Perlivé víno 

Bestivo&spritzzante 

Průměrný obsah barviva Ponceau 4R E 124 stanovený danou metodou byl v tomto 

přípravku 2,586 mg/l. 

 

Obrázek 71 - Záznam separace - stanovení obsahu barviva Ponceau 4R E 124 v nápoji 

Perlivé víno Bestivo&spritzzante 
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7 ZÁVĚR 

Byla vypracována metoda HPLC zelené chromatografie pro stanovení ve vodě 

rozpustných červených barviv Carmoisinu E 122, Amaranthu E 123, Ponceau 4R E 124, 

Erythrosinu E 127, Red 2G E 128, Allura Red AC E 129. Tato metoda byla aplikována 

na stanovení obsahu Amaranthu E 123 a Ponceau 4R E 124 v nápojích Sirup černý 

rybíz (Neli, a.s.), energetický nápoj Kamikaze (Power Life Energy), perlivé víno 

Bestivo&spritzzante (neuvedeno), Sirup malina light (VESETA spol. s.r.o.), pivo 

Skalák Malina (Pivovar Malý Rohozec).  

Analýza látek probíhala při teplotě 45°C, průtoku 2 ml/min a zvoleném nástřiku 5 µl. 

Vlnová délka byla zvolena 510 nm pro všechny analyzované látky, podle absorpčních 

maxim jednotlivých analytů. 

Pro analýzu byla použita kolona Chromolith Performance CN 100 – 4,6 mm a mobilní 

fází byl vodný roztok 1% kyseliny octové s přídavkem amoniaku na úpravu pH 7,0. 

Úspěšná a časově přijatelná separace všech analytů byla získána použitím gradientové 

eluce do 7 min.  

Retenční čas pro Amaranth E 123 byl  - 1,356 min, Ponceau 4R E 124 - 1,586 min, Red 

2G E 128 - 2,327 min, Allura Red AC E 129 - 4,144 min, Carmoisinu E 122 - 4,302 

min, Erythrosinu E 127 – 4,604 min. 

U testování parametru linearity, ve sledovaném koncentračním rozmezí byl dosažen 

korelační koeficient 0,99999 pro Amaranth E 123, 0,99998 pro Ponceau 4R E 124, 

0,999897 Red 2G E 128, 0,999642 pro Allura Red AC E 129, 0,999717 pro Carmoisin 

E 122 a 0,999956 pro Erythrosine E 127. 

Opakovatelnost, vyjádřená jako RSD v %, dosahovala u pracovních roztoků 

koncentračních hladin 5 mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l <1%. U pracovního roztoku o 

koncentraci (c=5 mg/l) se RSD pohybovala v rozmezí 0,31-0,98 %. U pracovního 

roztoku o koncentraci (c=100 mg/l) se RSD pohybovala v rozmezí 0,17–0,71 %. U 

pracovního roztoku o koncentraci (c=500 mg/l) se RSD pohybovala v rozmezí 0,27–

0,93 %. 

Přesnost byla měřena, jako relativní směrodatná odchylka roztoků sirupu a roztoků 

limonády a pro barviva Carmoisinu E 122, Amaranthu E 123, Ponceau 4R E 124, Red 

2G E 128, Allura Red AC E 129 dosahovala hodnoty <5 %. Pro Erythrosin E 127 byla 

RSD >5 %. U barviva Carmoisin E 122 byla dosažena hodnota RSD 1,39 % pro roztoky 
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sirupu a 2,00 % pro roztoky limonády. U barviva Amaranth E 123 byla dosažena 

hodnota RSD 0,94 % pro roztoky sirupu a 1,75 % pro roztoky limonády. U barviva 

Ponceau 4R E 124 byla dosažena hodnota RSD 0,83 % pro roztoky sirupu a 1,40 % pro 

roztoky limonády. U barviva Red 2G E 128 byla dosažena hodnota RSD 0,98 % pro 

roztoky sirupu a 1,62 % pro roztoky limonády. U barviva Allura AC E 129 byla 

dosažena hodnota RSD 1,26 % pro roztoky sirupu a 1,04 % pro roztoky limonády. A 

pro barvivo Erythrosine E 127 byla dosažena hodnota RSD 1,23 % pro roztoky sirupu a 

21,32 % pro roztoky limonády.  

Správnost byla vyjádřena hodnotou výtěžnosti roztoků sirupu a roztoků limonády a pro 

barviva Carmoisin E 122, Amaranth E 123, Ponceau 4R E 124, Red 2G E 128, Allura 

Red AC E 129 se pohybovala v rozmezí 95-105 %. Relativní směrodatná odchylka 

dosahovala hodnoty <5 %. Pro barvivo Erythrosin E 127 se výtěžnost pro roztoky 

sirupu pohybovala také v rozmezí 95-105 % a RSD dosahovala hodnoty < 5 %, ale pro 

roztoky limonády se výtěžnost pohybovala mimo dané rozmezí a průměrná hodnota 

výtěžnosti dosahovala hodnoty 75,4 % a RSD 21,32 %. 

Byl stanoven počet teoretických pater N. Hodnota N byla v rozmezí 3 017-71 186. 

Požadavek na N >1 500 byl splněn pro všechny analyzované látky. 

Byl stanoven faktor asymetrie chromatografických píků T. Jeho hodnota se pohybovala 

v rozmezí 1,284-1,853. Požadavek na T <2 byl splněn pro všechny analyzované látky. 

Bylo stanoveno rozlišení chromatografických píků R. Jeho hodnota se pohybovala 

v rozmezí 2,016-13,904. Požadavek na R >1,5 byl splněn pro všechny analyzované 

látky. 

Obsah daných barviv ve vybraných nápojích byl 39,62 mg/l Carmoisinu E 122 v nápoji 

Kamikaze. 65,063 mg/l Carmoisinu E 122 v nápoji Siurp malina light. 0,912 mg/l 

Carmoisinu E 122 v nápoji Pivo Skalák Malina. 113,269 mg/l Carmoisinu E 122 

v nápoji Sirup černý rybíz. 2,86 mg/l Ponceau 4R E 124 v nápoji Sirup černý rybíz. 

2,586 mg/l v nápoji perlivé víno Bestivo&spritzzante. Na žádném z výrobků nebyl udán 

skutečný obsah barviv. 

 

 

 

 



82 

 

8 SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek 1 - Vzorec Carmoisinu E 122 [5] ..................................................................... 15 

Obrázek 2 - Vzorec Amaranthu E 123 [6] ...................................................................... 16 

Obrázek 3 - Vzorec Ponceau 4R E 124 [7] ..................................................................... 17 

Obrázek 4 - Vzorec Erythrosinu E 127 [8] ..................................................................... 18 

Obrázek 5 - Vzorec Red 2G E 128 [9] ............................................................................ 19 

Obrázek 6 - Vzorec Allura Red E 129 [10] .................................................................... 20 

Obrázek 7 - Schéma kapalinového chromatografu [21] ................................................. 24 

Obrázek 8 - Záznam retence pro mobilní fázi - kyselina octová (+ amoniak pH 7,0) / 

voda ................................................................................................................................. 34 

Obrázek 9 - Záznam retence pro mobilní fázi - kyselina octová (+ amoniak pH 7,0) / 

voda ................................................................................................................................. 34 

Obrázek 10 - Záznam separace - 0,5% kyselina octová (+ amoniak pH 7,0) / voda ...... 35 

Obrázek 11 - Záznam separace - 1% kyselina octová (+ amoniak pH 7,0) / voda ......... 35 

Obrázek 12 - Záznam retence teplotní závislosti - 0,5% kyselina octová (+ amoniak pH 

7,0) / voda ....................................................................................................................... 36 

Obrázek 13 - Záznam retence pro mobilní fázi - kyselina mravenčí (+ amoniak pH 6,9) / 

voda ................................................................................................................................. 36 

Obrázek 14 - Záznam retence pro mobilní fázi - kyselina mravenčí (+ amoniak pH 6,9) / 

voda ................................................................................................................................. 37 

Obrázek 15 - Záznam separace - 0,5% kyselina mravenčí (+ amoniak pH 6,9) / voda .. 37 

Obrázek 16 - Záznam separace - 1% kyselina mravenčí (+ amoniak pH 6,9) / voda ..... 37 

Obrázek 17 - Záznam retence pro mobilní fázi - kyselina octová (+ triethylamin pH 7,5) 

/ voda ............................................................................................................................... 38 

Obrázek 18 - Záznam retence pro mobilní fázi - kyselina octová (+ triethylamin pH 7,5) 

/ voda ............................................................................................................................... 38 

Obrázek 19 - Záznam separace - 0,5% kyselina octová (+ triethylamin pH 7,5) / voda 39 

Obrázek 20 - Záznam separace - 1% kyselina octová (+ triethylamin pH 7,5) / voda ... 39 

Obrázek 21 - Záznam retence pro mobilní fázi - hydrogenfosforečnan sodný (+ kyselina 

fosforečná pH 6,9) / voda ............................................................................................... 40 

Obrázek 22 - Záznam retence pro mobilní fázi - hydrogenfosforečnan sodný (+ kyselina 

fosforečná pH 6,9) / voda ............................................................................................... 40 

file:///C:/Users/Bohacova/Documents/farmacie%204.ročník/diplomka/diplomka/diplom.práce%20Boháčová.docx%23_Toc387173470
file:///C:/Users/Bohacova/Documents/farmacie%204.ročník/diplomka/diplomka/diplom.práce%20Boháčová.docx%23_Toc387173471
file:///C:/Users/Bohacova/Documents/farmacie%204.ročník/diplomka/diplomka/diplom.práce%20Boháčová.docx%23_Toc387173472
file:///C:/Users/Bohacova/Documents/farmacie%204.ročník/diplomka/diplomka/diplom.práce%20Boháčová.docx%23_Toc387173473
file:///C:/Users/Bohacova/Documents/farmacie%204.ročník/diplomka/diplomka/diplom.práce%20Boháčová.docx%23_Toc387173474
file:///C:/Users/Bohacova/Documents/farmacie%204.ročník/diplomka/diplomka/diplom.práce%20Boháčová.docx%23_Toc387173475
file:///C:/Users/Bohacova/Documents/farmacie%204.ročník/diplomka/diplomka/diplom.práce%20Boháčová.docx%23_Toc387173476


83 

 

Obrázek 23 - Záznam separace - 0,5% hydrogenfosforečnan sodný (+ kyselina 

fosforečná pH 6,9) / voda ............................................................................................... 40 

Obrázek 24 - Záznam separace - 1% hydrogenfosforečnan sodný (+ kyselina fosforečná 

pH 6,9) / voda ................................................................................................................. 41 

Obrázek 25 - Záznam retence pro mobilní fázi kyselina fosforečná (+ amoniak pH 7,0)/ 

voda ................................................................................................................................. 41 

Obrázek 26 - Záznam retence pro mobilní fázi kyselina fosforečná (+ amoniak pH 7,0) / 

voda ................................................................................................................................. 42 

Obrázek 27 - Záznam separace - 0,5% kyselina fosforečná (+ amoniak pH 7,0) / voda 42 

Obrázek 28 - Záznam separace - 1% kyselina fosforečná (+ amoniak pH 7,0) / voda ... 42 

Obrázek 29 - Záznam retence pro mobilní fázi síran amonný (+ amoniak pH 6,99) / 

voda ................................................................................................................................. 43 

Obrázek 30 - Záznam retence pro mobilní fázi síran amonný (+ amoniak pH 6,99) / 

voda ................................................................................................................................. 43 

Obrázek 31 - Záznam separace - 0,5% síran amonný (+ amoniak pH 6,99) / voda ....... 44 

Obrázek 32 - Záznam separace - 1% síran amonný (+ amoniak pH 6,99) / voda .......... 44 

Obrázek 33 - Záznam retence pro mobilní fázi tetraboritan (+ kyselina fosforečná pH 

7,0) / voda ....................................................................................................................... 45 

Obrázek 34 - Záznam retence pro mobilní fázi tetraboritan (+ kyselina fosforečná pH 

7,0) / voda ....................................................................................................................... 45 

Obrázek 35 - Záznam separace - 0,5% tetraboritan (+ kyselina fosforečná pH 7,0) / voda

 ........................................................................................................................................ 45 

Obrázek 36 - Záznam separace - 1% tetraboritan (+ kyselina fosforečná pH 7,0) / voda

 ........................................................................................................................................ 46 

Obrázek 37 - Záznam retence pro mobilní fázi EDTA (+ amoniak pH 6,96) / voda ..... 46 

Obrázek 38 - Záznam retence pro mobilní fázi EDTA (+ amoniak pH 6,96) / voda ..... 47 

Obrázek 39 - Záznam separace - 0,5% EDTA (+ amoniak pH 6,96) / voda .................. 47 

Obrázek 40 - Záznam separace - 1% EDTA (+ amoniak pH 6,96) / voda ..................... 47 

Obrázek 41 - Záznam retence pro mobilní fázi kyselina octová ve vodě ....................... 48 

Obrázek 42 - Záznam separace - 0,5% kyselina octová ve vodě .................................... 48 

Obrázek 43 - Záznam separace - 1% kyselina octová ve vodě ....................................... 49 

Obrázek 44 - Záznam retence pro mobilní fázi trizma base (+ kyselina octová pH 7,0) / 

voda ................................................................................................................................. 49 



84 

 

Obrázek 45 - Záznam retence pro mobilní fázi trizma base (+ kyselina octová pH 7,0) / 

voda ................................................................................................................................. 50 

Obrázek 46 - Záznam separace - 0,5% trizma base (+ kyselina octová pH 7,0) / voda . 50 

Obrázek 47 - Záznam separace - 1% trizma base (+ kyselina octová pH 7,0) / voda .... 50 

Obrázek 48 - Záznam retence pro mobilní fázi MES (+ amoniak pH 6,98) / voda ........ 51 

Obrázek 49 - Záznam separace - 0,5% MES (+ amoniak pH 6,98) / voda ..................... 51 

Obrázek 50 - Záznam separace - 1% MES (+ amoniak pH 6,98) / voda ........................ 52 

Obrázek 51 - Záznam separace pro gradient č. 1 ............................................................ 53 

Obrázek 52 - Záznam separace pro gradient č. 2 ............................................................ 54 

Obrázek 53 - Záznam separace pro gradient č. 3 ............................................................ 55 

Obrázek 54 - Záznam separace pro gradient č. 4 ............................................................ 56 

Obrázek 55 -  Záznam separace pro gradient č. 5 ........................................................... 57 

Obrázek 56 - Záznam separace pro gradient č. 6 ............................................................ 58 

Obrázek 57 - Záznam separace pro gradient č. 7 ............................................................ 59 

Obrázek 58 - Chromatogram za optimálních separačních podmínek ............................. 62 

Obrázek 59 - Chromatogram za optimálních separačních podmínek ............................. 62 

Obrázek 60 - Kalibrační závislost pro Carmoisine E 122 .............................................. 63 

Obrázek 61 – Kalibrační závislost pro Amaranth E 123 ................................................ 64 

Obrázek 62 - Kalibrační závislost pro Ponceau 4R E 124 .............................................. 65 

Obrázek 63 - Kalibrační závislost pro Erythrosine B E 127 ........................................... 66 

Obrázek 64 - Kalibrační závislost pro Red 2G E 128 ..................................................... 67 

Obrázek 65 - Kalibrační závislost pro Allura Red AC E 129 ......................................... 68 

Obrázek 66 - Záznam separace - stanovení obsahu barviva Carmoisin E 122 v nápoji 

Kamikaze ........................................................................................................................ 76 

Obrázek 67 - Záznam separace - stanovení obsahu barviva Carmoisin E 122 v nápoji 

Sirup malina light ............................................................................................................ 77 

Obrázek 68 – Záznam separace - stanovení obsahu barviva Carmoisin E 122  v nápoji 

Pivo Skalák Malina ......................................................................................................... 77 

Obrázek 69 - Záznam separace - stanovení obsahu barviva Carmoisin E 122 v nápoji 

Sirup černý rybíz ............................................................................................................. 78 

Obrázek 70 - Záznam separace - stanovení obsahu barviva Ponceau 4R E 124 v nápoji 

Sirup černý rybíz ............................................................................................................. 78 

file:///C:/Users/Bohacova/Documents/farmacie%204.ročník/diplomka/diplomka/diplom.práce%20Boháčová.docx%23_Toc387173527
file:///C:/Users/Bohacova/Documents/farmacie%204.ročník/diplomka/diplomka/diplom.práce%20Boháčová.docx%23_Toc387173528


85 

 

Obrázek 71 - Záznam separace - stanovení obsahu barviva Ponceau 4R E 124 v nápoji 

Perlivé víno Bestivo&spritzzante ................................................................................... 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

9 SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1 - Podmínky separace a přístroje ..................................................................... 29 

Tabulka 2 - Podmínky mobilní fáze pro gradient č. 1 .................................................... 53 

Tabulka 3 - Podmínky mobilní fáze pro gradient č. 2 .................................................... 54 

Tabulka 4 - Podmínky mobilní fáze pro gradient č. 3 .................................................... 55 

Tabulka 5 - Podmínky mobilní fáze pro gradient č. 4 .................................................... 56 

Tabulka 6 - Podmínky mobilní fáze pro Gradient č. 5 ................................................... 57 

Tabulka 7 - Podmínky mobilní fáze pro gradient č. 6 .................................................... 58 

Tabulka 8 - Podmínky mobilní fáze pro gradient č. 7 .................................................... 59 

Tabulka 9 - Počet teoretických pater .............................................................................. 60 

Tabulka 10 - Asymetrie chromatografických píků ......................................................... 61 

Tabulka 11 - Rozlišení chromatografických píků ........................................................... 61 

Tabulka 12 - Parametry lineární regrese pro Carmoisine E 122 ..................................... 63 

Tabulka 13 - Parametry lineární regrese pro Amaranth E 123 ....................................... 64 

Tabulka 14 - Parametry lineární regrese pro Ponceau 4R E 124 .................................... 65 

Tabulka 15 - Parametry lineární regrese pro Erythrosine B E 127 ................................. 66 

Tabulka 16 - Parametry lineární regrese pro Red 2G E 128 ........................................... 67 

Tabulka 17 - Parametry lineární regrese pro Allura Red AC E 129 ............................... 68 

Tabulka 18 - Stanovení opakovatelnosti pro roztoky analytů o koncentraci c=5mg/l ... 69 

Tabulka 19 - Stanovení opakovatelnosti pro roztoky analytů o koncentraci c=100 mg/l

 ........................................................................................................................................ 69 

Tabulka 20 - Stanovení opakovatelnosti pro roztoky analytů o koncentraci c=500 mg/l

 ........................................................................................................................................ 69 

Tabulka 21 - Přesnost - Carmoisin E 122 ....................................................................... 70 

Tabulka 22 – Přesnost - Amaranth E 123 ....................................................................... 70 

Tabulka 23 - Přesnost - Ponceau 4R E 124 .................................................................... 71 

Tabulka 24 - Přesnost - Erythrosine E 127 ..................................................................... 71 

Tabulka 25 - Přesnost - Red 2G E 128 ........................................................................... 72 

Tabulka 26 - Přesnost Allura Red AC E 129 .................................................................. 72 

Tabulka 27 - Správnost - Carmoisin E 122 ..................................................................... 73 

Tabulka 28 - Správnost - Amaranth E 123 ..................................................................... 73 

Tabulka 29 - Správnost - Ponceau 4R E 124 .................................................................. 74 



87 

 

Tabulka 30 - Správnost - Erythrosine E 127 ................................................................... 74 

Tabulka 31 - Správnost - Red 2G E 128 ......................................................................... 75 

Tabulka 32 - Správnost - Allura Red AC E 129 ............................................................. 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

10  POUŽITÁ LITERATURA 

[1] MINIOTI K. S., SAKELLARIOU CH. F., THOMAIDIS N. S. Determination 

of 13 synthetic food colorants in water - soluble foods by reversed-phase high - 

performance liquid chromatography coupled with diode - array detector. Anal. 

Chim. Acta. 2007, vol. 583, s. 103–110. 

 

[2] EMULGATORY.CZ, Kompletní informace o "Éčkách" v potravinách, 

dostupné z http://www.emulgatory.cz/ (citováno 3. 1. 2014) 

 

[3] LIAO Q. G., LI W. H., LUO L. G. Applicability of accelerated solvent 

extraction for synthetic colorants analysis in meat products with ultrahigh 

performance liquid chromatogramy - photodiode array detection. Anal. Chim. 

Acta. 2012, vol. 716, s. 1281–132. 

 

[4] YOSHIOKA N., ICHIHASHI K. Determination of 40 synthetic food colors in 

drinks and candies by high-performance liquid chromatography using a short 

column with photodiode array detection. Talanta. 2008, vol. 74, č. 5, s. 1408–

1413. 

[5] PubChem, Aozrubin S - Compound Summary, dostupné z: 

http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=6321394&loc=ec

_rcs (citováno 4. 1. 2014)  

 

[6] PubChem, Amaranth Dye - Compound Summary, dostupné z: 

http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=5359521&loc=ec

_rcs (citováno 4. 1. 2014)  

 

[7] PubChem, Ponceau 4R - Compound Summary, dostupné z: 

http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=9570119&loc=ec

_rcs (citováno 4. 1. 2014) 

  



89 

 

[8] PubChem, Erythrosine - Compound Summary, dostupné z: 

http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=12961638&loc=e

c_rcs (citováno 4. 1. 2014)  

 

[9]  PubChem, Red 2G - Compound Summary, dostupné z: 

http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=6507024&loc=ec

_rcs (citováno 4. 1. 2014) 

 

[10] PubChem, Allura Red AC Dye - Compound Summary, dostupné z: 

http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=6093299&loc=ec

_rcs#x27 (citováno 4. 1. 2014)  

 

[11] KLESCHT V., HRNČIŘÍKOVÁ I., MANDELOVÁ L. Éčka v potravinách. 

Brno: Computer Press, 2006, s. 108, ISBN 80-251-1292-6. 

 

[12] POLLMER U., HOICKE C., GRIMM H. U. Víš, co jíš?: Co se skrývá v 

potravinách. 1. vydání. Olomouc: Fontána, 2006, s 272, ISBN 80-7336-092-6. 

 

[13] EMULGATORY.CZ, E123 – Amarant (Cl potravinářská červeň 9), dostupné 

z: http://www.emulgatory.cz/seznam-ecek/E123 (citováno 11. 1. 2014) 

 

[14] EMULGATORY.CZ, E124 - Ponceau 4R (Cl potravinářská červeň 7, 

Košenilová červeň A), dostupné z: http://www.emulgatory.cz/seznam-

ecek/E124 (citováno 11. 1. 2014) 

 

[15] EMULGATORY.CZ, E127 - Erythrosin (Cl potravinářská červeň 14), 

dostupné z: http://www.emulgatory.cz/seznam-ecek/E127 (citováno 11. 1. 

2014) 

 

[16] EMULGATORY.CZ, E128 - Červeň 2G (Cl potravinářská červeň 10, 

Azogeranin), dostupné z: http://www.emulgatory.cz/seznam-ecek/E128 

(citováno 11. 1. 2014) 

 



90 

 

[17] EMULGATORY.CZ, E129 - Červeň Allura AC (Cl potravinářská červeň 17), 

dostupné z: http://www.emulgatory.cz/seznam-ecek/E129 (citováno 11. 1. 

2014) 

 

[18] CHEN Q. CH., MOU S. F., HOU X. P., RIVIELLO J. M., NI Z. Determination 

of eight synthetic food colorants in drinks by high-performance ion 

chromatography. J. Chromatogr. A. 1998, vol. 827, č. 1, s. 73–81. 

 

[19] MOTYKA K., HLAVÁČ J. Stručný přehled separačních metod. 1. vydání. 

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, s. 24, ISBN 978 – 80 – 244 

– 2304 – 3.  

 

[20] ŠTULÍK K. a kol. Analytické separační metody. 1. vydání. Praha: Univerzita 

Karlova v Praze, 2005, s. 136, ISBN 80 – 246 – 0852 – 9. 

 

[21] NATUR.CUNI.CZ, High Performance Liquid Chromatography, HPLC, 

dostupné z http://web.natur.cuni.cz/~pcoufal/hplc.html (citováno 14. 1. 2014) 

 

[22] HPLC.CZ, Základní charakteristiky chromatografického procesu, dostupné z: 

http://hplc.cz/ (citováno 5. 2. 2014) 

 

[23] HPLC.CZ, Validační program pro statistické zpracování analytických dat, 

dostupné z: http://hplc.cz/ (citováno 5. 2. 2014) 

 

[24] HPLC.CZ, Asymetrie píku, dostupné z: 

http://www.hplc.cz/Tip/asymm_factor.htm (citováno 5. 2. 2014) 

 

[25] HPLC.CZ, Validační program, dostupné z: http://hplc.cz/ (citováno 5. 2. 2014) 

 

[26] HPLC.CZ, Výtěžnost metody - recovery, dostupné z: http://hplc.cz/ (citováno 

5. 2. 2014) 

 



91 

 

[27] KLIMEŠ J. a kol. Kontrolně-analytické hodnocení léčiv lékopisnými 

metodami. 1. vydání. Hradec Králové: Nucleus HK, 2011, s. 251 – 254, ISBN 

978 – 80 – 87009 – 29 – 1. 

 

[28] ŠATÍNSKÝ D., BRABCOVÁ I., MAROUŠKOVÁ I., et al. Green 

chromatography separation of analytes of greatly differing properties using a 

polyethylene glycol stationary phase and a low-toxic water-based mobile 

phase. Anal. Bioanal. Chem. 2013, vol. 405, č. 18, s. 6105–6115. 

 

[29] PLOTKA J., TOBISZEWSKI M., SULEJ A. M., KUPSKA M., GÓRECKI T., 

NAMIESNIK J. Green chromatography. J. Chromatogr. A. 2013, vol. 1307, s. 

1–20. 

[30] MA M., LUO X., CHEN B., SU S., YAO S. Simultaneous determination of 

water-soluble and fat-soluble synthetic colorants in foodstuff by high-

performance liquid chromatography–diode array detection–electrospray mass 

spectrometry. J. Chromatogr. A. 2006, vol. 1103, č. 1, s. 170–176. 

  

 

 


