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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá optimalizací metody HPLC-ELSD pro stanovení sacharidů 

v potravinách. Teoretická část se věnuje klasifikaci a charakterizaci sacharidů, výskytu 

sacharidů v potravinách a jejich fyziologickému významu. Bylo zde zacíleno především 

na glukosu, fruktosu, sacharosu a maltosu. Je zde uveden stručný přehled analytických 

metod, kterými lze sacharidy stanovit. 

 Experimentální část vychází z literární rešerše, která se také zabývá vysokoúčinnou 

kapalinovou chromatografií s odpařovacím detektorem rozptylu světla. Hlavní náplní 

v této části je optimalizace podmínek pro spolehlivou a rychlou separaci nejčastěji se 

vyskytujících sacharidů v potravinách. Za optimálních podmínek byly identifikovány 

a kvantifikovány sacharidy v reálných vzorcích a to konkrétně v ovocném džusu, pivu, 

kečupu a sušené paprice. Výsledek je komentován v závěru práce. 

 

ABSTRACT 

This master's thesis deals with the optimalization of HPLC-ELSD method for the 

determination of carbohydrates in food. The theoretical part focuses on the classification 

and characterization of carbohydrates, the occurrence of carbohydrates in food and their 

physiological importance. There was targeted mainly glucose, fructose, sucrose and 

maltose. There is a brief summary of the analytical methods that can be used 

to determine carbohydrates. 

 Experimental part is based on a literary review. It also deals with high performance 

liquid chromatography with evaporative light scattering detector. The main content in 

this part is the optimalization of condition for reliable and rapid separation of the most 

frequently occurring carbohydrates in foods. The carbohydrates were identified and 

quantified under optimum condition in real samples specifically in fruit juice, beer,  

ketchup and red pepper powder. The result is commented in conclusion.  
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1 ÚVOD 

 

Sacharidy se podílí na struktuře a funkčnosti celé rostliny, neslouží pouze jako zdroj 

energie a strukturní materiál pro růst, ale slouží i jako signál regulující enzymovou 

aktivitu v metabolismu sacharidů. Tímto tak hrají důležitou roli ve výživě člověka, kde 

jsou hlavním zdrojem energie. Průměrně sacharidy kryjí u člověka 60 % energetické 

spotřeby. Jsou všudypřítomné a tak pro jejich identifikaci je k dispozici celá škála 

metod. 

 V poslední době se objevily nové nástroje pro jejich identifikaci a kvantifikaci. Do 

popředí vstupuje separační metoda HPLC, která upevňuje své postavení v analytické 

technice. Dochází k rozvoji a ke zdokonalování této metody s využitím vhodných 

detekčních technik jako je například index lomu, který je poskytnut refraktometrickým 

detektorem, nebo rozptyl světla za užití odpařovací techniky ELSD.  

 Vysoce výkonné, ale časově náročné techniky pro stanovení sacharidů je v některých 

případech nutné nahradit. Některé techniky jako je ionexová chromatografie nebo 

chromatografie s pulzní amperometrickou detekcí, které byly hojně využívány k analýze 

sacharidů, jsou nahrazovány díky jejich značným nevýhodám, jako je nízká citlivost, 

která je závislá na teplotě a rychlosti průtoku mobilní fáze. Pokud je uvažováno 

o refraktometrické detekci, tak zde lze narazit na nekompatibilitu s gradientovou elucí, 

což je při stále se zdokonalujících technikách separace značnou nevýhodou.  

 Z výše zmíněných důvodů si své vysoké postavení začíná vydobývat odpařovací 

detektor rozptylu světla (ELSD). Detektor ELSD je široce využíván ve spojení 

s kapalinovou chromatografií a to pro svou univerzálnost a vysokou citlivost. Tento 

detektor není sužován omezeními, jako je složení mobilní fáze, průtoková rychlost 

mobilní fáze nebo teplota. ELSD detektor je citlivý i pro sloučeniny, které jsou méně 

těkavé než je mobilní fáze, jelikož je detekce založena na schopnosti částic rozptylovat 

fotony. Nespoléhá se tedy na optické vlastnosti analytu.  

 Díky těmto aspektům bylo navrženo HPLC-ELSD jakožto dobré spojení pro 

screening sacharidů v reálných vzorcích jako jsou především nápoje nealkoholické 

i alkoholické, ovoce, zelenina nebo technologicky zpracované potraviny jako je 

například kečup a mnohé další.  

 Cílem této práce je optimalizovat podmínky spojení HPLC-ELSD pro sacharidy 

glukosu, fruktosu, sacharosu a maltosu, a to zejména pro jejich snadnou, rychlou 

a spolehlivou identifikaci a kvantifikaci v reálných vzorcích různého charakteru. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Sacharidy 

Sacharidy jsou biomolekuly, které se vyskytují ve všech živých organismech. V říši 

rostlin se sacharidy syntetizují procesem zvaným fotosyntéza, kdy sluneční světlo 

poskytuje energii a dochází k přeměně oxidu uhličitého a vody na glukosu a kyslík. 

Glukosové jednotky, které se během fotosyntézy nahromadily, se v rostlině spojí za 

tvorby škrobu nebo celulózy. Odhadem lze říci, že více než 50 % sušiny celé biomasy 

na Zemi zaujímá polymer glukosy, jak u rostlin, tak i u živočichů [1, 2].  

 Pro živé organismy jsou sacharidy hlavním zdrojem energie. Tvoří také zásobní 

látky, kterou může být například již zmíněný škrob nebo glykogen. Další významnou 

funkcí sacharidů je stavební materiál rostlin (celulóza), nebo živočichů (chitin). 

Sacharidy jsou součástí i některých složitých a důležitých látek s vysokou biologickou 

hodnotou, jako jsou nukleové kyseliny, koenzymy, glykoproteiny, vitamíny nebo 

hormony [2]. 

2.2 Klasifikace sacharidů 

Tyto biomolekuly jsou polyhydroxyaldehydy nebo polyhydroxyketony, které ve své 

molekulové kostře mají minimálně tři atomy uhlíku, které jsou vázané navzájem 

alifatickou vazbou. Sacharidy lze rozdělit do dvou skupin a to na jednoduché a složené. 

Jednoduché sacharidy se označují monosacharidy a není možné tyto sacharidy dále 

štěpit hydrolyticky na menší cukry. Příkladem může být D-glukosa nebo D-fruktosa. 

Složené sacharidy se rozdělují z hlediska biologické účinnosti na oligosacharidy 

a polysacharidy. Obojí jsou to polymery monosacharidů. Oligosacharidy jsou utvořeny 

ze dvou až deseti vzájemně vázaných monosacharidových jednotek. Jako příklad lze 

uvést disacharid laktosu, který je tvořen D-glukosou a D-galaktosou. Polysacharidy jsou 

poté složeny ze stovek až tisíců monasacharidů, které mohou být stejné nebo 

odlišné [1].  

  

2.3 Monosacharidy 

Monosacharidy je možné dělit do dvou skupin a to na aldosy a ketosy. Předpona aldo 

nebo keto, označuje o jakou karbonylovou skupinu se jedná, zda je aldehydová nebo 

ketonová. Dle počtu uhlíků se sacharidy dělí dále na triosy, tetrosy, pentosy, hexosy 

a heptosy. Nejčastěji se však v přírodě vyskytují aldopentosy nebo aldohexosy [1]. 

 Molekuly monosacharidů lze najít v acyklické formě jen ojediněle, převážně se totiž 

vyskytují ve formě cyklické. To je způsobené tím, že karbonylová skupina, která je 

vysoce reaktivní, silně interaguje se skupinami obsahujícími volné elektronové páry. 

Dobrým příkladem skupiny, která obsahuje volné elektronové páry je hydroxylová 

skupina. Když je dostatečně dlouhý uhlíkatý řetězec v molekule sacharidu a je současně 

přítomná jak karbonylová tak i hydroxylová skupina, dochází k tvorbě cyklické formy. 

 Běžně se sacharidy vyskytují ve všech potravinách, jejich obsah a zastoupení je však 

proměnlivý. Monosacharidy jsou ve velké míře obsaženy v ovoci.  
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V závislosti na zralosti, druhu ovoce, podmínkách posklizňového skladování 

a zpracování se obsah sacharidů různý. Například u jablek je po sklizni stopový obsah 

škrobu, který je během dozrávání degradován. Dále zde roste během posklizňového 

dozrávání obsah monosacharidů. Hlavními monosacharidy většiny potravin bývá        

D-glukosa společně s D-fruktosou. V menším množství se v potravinách volně 

vyskytuje D-mannosa, D-galaktosa a další jejich deriváty. Obecně jsou pentosy 

v potravinách obsaženy v menší míře než hexosy. Mezi nejvíce vyskytující se pentosy 

patří D-ribosa, L-arabinosa a D-xylosa. Monosacharidy se do potravinářských výrobků 

přidávají ve formě invertního cukru nebo glukosových a fruktosových sirupů za účelem 

vylepšit organoleptické vlastnosti potravin [3, 4].  

 Ve svalovině zvířat se vyskytuje glykogen v množství 0,02 – 1 %, k jeho degradaci 

dochází při posmrtných změnách. Po porážce zvířete a zrání masa je glykogen přetvořen 

na monosacharidy. Největší množství tvoří glukosa-6-fosfát v menším obsahu je 

zastoupena glukosa-1-fosfát a fruktosa-1,6-bisfosfát. Lze zde také najít glukosu, 

fruktosu a ribosu. 

 V mléčných výrobcích je nejvíce zastoupen disacharid laktosa. Hlavními složkami 

medu je glukosa, fruktosa a maltosa. Obsah monosacharidů je v cereálních výrobcích 

proměnlivý, protože je závislý na stupni hydrolýzy škrobu a také na dalším přidaném 

obsahu sacharidů. Ovoce je bohatým zdroje glukosy a fruktosy [4]. Obsah sacharidů 

v technologicky zpracovaných potravinách je znázorněn v tabulce 1 a tabulce 2. 

Tabulka 1: Obsah sledovaných sacharidů v běžně konzumovaných potravinách [5]. 

Monosacharid Potravina 
Hmotnost [g] na 

100 g výrobku 

Obvyklá dávka 

Množství v dávce [g] 

glukosa 

cereální tyčinka 11,9 
1 tyčinka (68 g) 

8,1 

obilné cereálie 10,1 
1 šálek (59 g) 

6 

koláče a dorty 5,8 
1 porce (42 g) 

2,4 

slazený nápoj (Cola) 4,5 
plechovka (0,33 l) 

22 

ovocný džus (grep) 6,8 
sklenice (0,33 l) 

17,2 

fruktosa 

agáve sirup 55,6 
lžička (14 g) 

7,8 

francouzká omáčka 12,5 
lžíce (16 g) 

2 

cereální tyčinka 16 
1 tyčinka (68 g) 

10,9 

ovocný džus 

(grepový) 
7,4 

1 sklenice (0,33 l) 

18,5 

pickles (Okurky) 8,8 
porce (153 g) 

13,5 
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Tabulka 2: Obsah sledovaných sacharidů v běžně konzumovaných potravinách [5]. 

Disacharid Potravina 
Hmotnost [g] na 

100 g výrobku 

Obvyklá dávka 

Množství v dávce [g] 

sacharosa 

citronová limonáda 74,5 
plechovka (0,33 l) 

162,3 

cookies 47,9 
3 cookies (45 g) 

21,6 

tmavá čokoláda 

(60 % kakaa) 
46,3 

1 porce (28 g) 

13,1  

zmrzlina 19,7 
porce (179 g) 

35,2 

obilné cereálie 35,5 
porce (37 g) 

13,2 

maltosa 

pečivo (chléb) 8,7 
porce (36 g) 

3,1 

cukrovinky 

(bonbóny) 
6,5 

kus (7 g) 

0,4  

pekanový páj 5 
porce (133 g) 

6,6  

batáty 3,3 
porce (328 g) 

11  

pizza 1,4 
porce (118 g) 

1,7  

 

 

2.3.1 Glukosa 

2.3.1.1 Chemická struktura  

Glukosa je jednoduchý cukr se sumárním vzorcem C6H12O6. S počtem šesti uhlíků se 

glukosa řadí k monosacharidům mezi aldohexosy. Je označována jako hroznový cukr 

nebo dextrosa.  

 Častý je výskyt konformace D-glukosy v přírodě, která stáčí rovinu polarizovaného 

světla směrem doprava. Směrem doleva stáčí rovinu polarizovaného světla její 

zrcadlový obraz a to L-glukosa. Rozdíl v obou enantiomerech je ten, že fosforylace      

L-glukosy pomocí enzymu hexokinázou není možná a tak tento enantiomer nemůže 

vstoupit do metabolické dráhy glykolýzy a poskytnout tak potřebné molekuly ATP 

[4, 6]. Odlišnost enantiomerů je znázorněna na obrázku 1. Existují však bakterie 

s určitým enzymatickým vybavením, které můžou zpracovat L-glukosu [7]. 
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Obrázek 1: Enantiomery glukosy [4] 

 

2.3.1.2 Výskyt glukosy 

V rostlinách je vyráběná pomocí fotosyntézy za účasti vody a oxidu uhličitého, kdy je 

využitá energie ze slunečního záření. Popřípadě mohou být producentem glukosy 

i mikroorganismy. 

 Ve zralém ovoci nebo i zelenině se v nepříliš vysokém množství vyskytuje volná 

glukosa. Glukosa je stavební jednotkou oligosacharidů a to maltosy, laktosy 

a sacharosy. Jakožto monomer je obsažena v mnoha polysacharidech například škrobu, 

celulosy,     β-glukanů nebo glykogenu. 

 Lidské tělo přijímá glukosu ve formě složitějších a komplexnějších struktur. 

Takovým dobrým zdrojem jsou například škroby, které tvoří zásobní látky rostlin a ty 

tvoří potravu pro živočichy [8]. 

 

2.3.1.3 Výroba glukosy 

Nejčastěji se vyrábí kyselou hydrolýzou kukuřičného škrobu, nebo pšeničného. Je zde 

možnost výroby enzymovou hydrolýzou sacharosy nebo enzymovým převedením       

D-fruktosy na glukosu [9]. 

 V  případě kyselé hydrolýzy se suspenze škrobu naředí na patřičnou koncentraci 

a převede se do zcukřovače. Přidá se do suspenze kyselina chlorovodíková a směs se 

zahřeje na teplotu až 147 °C vodní parou za přetlaku 0,32 – 0,55 MPa. Po půlhodinové 

hydrolyzaci se hydrolyzát neutralizuje uhličitanem sodným na pH 4,7 – 5,0. Roztok 

sirupu se filtruje a odbarvuje. K zahuštění je využito odparek a následně je zahuštěný 

sirup krystalizován v chlazených krystalizátorech. V konečné fázi je glukosa oddělena 

od matečného roztoku v odstředivce, promyta a usušená v sušárně [10]. 
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2.3.2 Fruktosa 

2.3.2.1 Chemická struktura 

Fruktosa neboli ovocný cukr je monosacharid, který se nachází v mnoha rostlinách, kde 

je často vázaný na glukosu. Nazývá se také levulosa jelikož má negativní optickou 

otáčivost. Krystalická fruktosa má cyklickou strukturu, která se nezývá                        

D-fruktopyranosa. V roztoku existuje fruktosa ve formě rovnovážné směsi, která je 

tvořena 70 % fruktopyranosy a asi 22 % fruktofuranosy, zbytek tvoří acyklické 

struktury. Tak jako glukosa se i fruktosa vyskytuje ve dvou enantiomerech D-fruktosa 

a L-fruktosa viz obrázek 2 [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Enantiomery fruktosy [8] 

2.3.2.2 Výskyt fruktosy 

Vzniklá glukosa vytvořena během fotosyntézy je výchozí látkou k tvorbě fruktosy. 

Existuje malé množství polysacharidů, které by byly složeny samotnou fruktosou. Jako 

příklad lze uvést inulin. 

 Největší množství fruktosy se nachází v medu, vinné révě, jahodách a je většinou 

v kořenové zelenině. Ve formě disacharidu společně s glukosou tvoří sacharosu.  

 Tvoří stavební jednotku mnoha oligosacharidů i polysacharidů jako jsou například 

inulin nebo levan [8]. 

 Všechny formy ffukosy se běžně přidávají do potravin a nápojů pro vylepšení chuti 

a barvy.  Fruktosa je náchylnější k Maillardově reakci, jelikož se vyskytuje ve větší 

míře s otevřeným řetězcem a tak k reakci dochází u fruktosy rychleji než u glukosy. 

Hnědé zbarvení je u některých potravin atraktivní, například u pečiva [12]. 

2.3.2.3 Výroba fruktosy 

D-fruktosa se vyrábí hydrolýzou fruktanů nebo ji je možné izolovat z hydrolyzátu 

sacharosy. Další možnost výroby je enzymová izomerace z D-glukosy. Takto vzniklý 

produkt je nazýván iso-glukosa [8]. 
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 Komerční fruktosa je většinou odvozena z cukrové třtiny, cukrové řepy a kukuřice. 

Taková fruktosa je sušená, mletá a má velikou čistotu. Vysoký obsah fruktosy obsahuje 

kukuřičný sirup, což je směs glukosy a fruktosy. V čisté formě se vyskytuje ve formě 

inulinu, který se nachází v hlízách topinamburu a čekanky. Fruktosa poměrně těžko 

krystalizuje a je silně hydroskopická. Získává se lisováním nebo extrakcí čekanky nebo 

topinamburu. Surová šťáva je hydrolyzována kyselinou. Přidáváním hašeného vápna 

dochází ke vzniku nerozpustné sloučeniny, ze které lze uvolnit fruktosu přívodem CO2. 

Uvolnění lehká šťáva zbavená nečistot se vakuově zahustí. Krystalická forma se získá 

přidáním alkoholu do koncentrovaného roztoku [9].  

 V omezených dávkách je vhodná i pro diabetiky a používá se do ovocných 

pomazánek, jogurtů nebo nápojů [8]. 

2.4 Oligosacharidy 

Odštěpením vody z cyklických struktur monosacharidů vznikají oligosacharidy. Mezi 

molekulami oligosacharidů se vytvoří glykosidická vazba. Mezi nejjednodušší 

oligosacharidy patří disacharidy, které jsou složeny ze dvou monosacharidových 

jednotek. Disacharidy se dělí na redukující a neredukující cukry. Pokud má 

monosacharid, který tvoří disacharidovou jednotku volnou poloacetalovou vazbu, tak 

disacharid má redukční vlastnosti (maltosa, laktosa). Pokud ji volnou nemá, jelikož je 

zapojena do glykosidické vazby, jedná se o sacharid neredukující (sacharosa). Vazby 

jsou znázorněné na obrázku 3 [1]. 

 

 

Obrázek 3: Vazby u redukujících a neredukujících sacharidů [1] 
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2.4.1 Sacharosa 

2.4.1.1 Chemická struktura  

Běžně se vyskytující disacharid, jehož lze nazvat i třtinový nebo řepný cukr. Celý jeho 

systematický název je α-D-glukopyranosyl-β-D-fruktofuranosid. Sacharosa se 

sumárním vzorcem C12H22O11 patří mezi neredukující sacharidy. Je tvořena jednotkou 

α-D-glukosy a β-D-fruktosy, které jsou spojeny glykosidickou vazbou mezi 

hydroxylovými skupinami na prvním a druhém uhlíku viz obrázek 4 [4].  

 

 

Obrázek 4: Cyklická forma sacharosy (α-D-glukopyranosyl-β-D-fruktofuranosid) [13] 

 

2.4.1.2 Výskyt sacharosy 

V přírodě je sacharosa přítomná prakticky ve všech částech rostlin. Slouží k ukládání 

energie z fotosyntézy. V menším množství se vyskytuje v medu, kde dominantní 

složkou je především fruktosa a glukosa. Většinou obsah sacharosy je vyšší u vyzrálého 

ovoce. Ač je sacharosa hojně a přirozeně se vyskytující sacharid, její využití jako 

suroviny pro potravinářskou výrobu se zvyšuje. Sacharosa tvoří jednu třetinu sušiny 

sladkého pečiva, ještě větší její obsah je v ovocných pomazánkách v čokoládových 

cukrovinkách. Nečokoládové cukrovinky obsahují víc jak 50 % sacharosy. Sacharosu 

dále obsahují i různé nápoje nebo mléčné výrobky [14]. 

 V takových technologicky zpracovaných potravinách má využití sacharosy svůj účel. 

Výrobkům dodává plnou chuť, podporuje uvolňování aroma nebo u některých výrobků 

zabraňuje mikrobiálnímu napadení [8]. 

2.4.1.3 Výroba sacharosy 

Získává se z cukrové řepy nebo cukrové třtiny. Z rostlinného materiálu je sacharosa 

extrahována vodou. Surová šťáva se čistí vápenným mlékem a následně oxidem 

uhličitým. Sraženina, která se vytvoří, zachycuje necukerné složky, se odstraní filtrací 

a takto vzniklá lehká šťáva se odpařuje za vzniku těžké šťávy. Pro krystalizaci je nutné 

těžkou šťávu odpařit tak, aby mohla krystalizace proběhnout. Čistý produkt zároveň 

matečný sirob a melasa jsou získávány opakovanou krystalizací [9].  
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2.4.2 Maltosa 

2.4.2.1 Chemická struktura  

Redukující cukr se strukturou α-glukopyranosyl-(1→4)-D-glukopyranosy viz obrázek 5, 

tvoří stavební jednotku amylosy a nevětvenou část amylopektinu. Známá je také pod 

názvem sladový cukr se sumárním vzorcem C12H22O11.Ve vodném roztoku vykazuje 

mutarotaci a můžou se tvořit α i β isomery [1]. 

 

 

 

 

 

Obrázek 5:  Cyklická forma maltosy [13] 

2.4.2.2 Výskyt maltosy 

V nízkých koncentracích ji lze najít v rostlinných materiálech jako součást škrobu. Větší 

množství se vyskytuje ve sladkých bramborách, sójových bobech, ječmeni a pšenici. 

Vyskytuje se v klíčících semenech a je produkována během karamelizace glukosy. 

Maltosa je dominantním sacharidem v pivu [8]. 

2.4.2.3 Výroba maltosy 

Pomocí enzymu α-amylázy při hydrolýze škrobu dochází ke vzniku maltosy. 

Enzymovou hydrolýzou zároveň vzniká i její isomer isomaltosa. Jelikož se maltosa 

vyskytuje hojně v některých klíčících semenech (obiloviny) její proces získávání 

spočívá v naklíčení semen ve vodě. Celý proces je založen na hydrolýze škrobu pomocí 

enzymu. Činností amyláz vzniká maltosa, která je izolována [15]. 

Ucelený přehled vlastností vybraných sacharidů se nachází v tabulce 3. 

Tabulka 3: Přehled základních charakteristik vybraných sacharidů [6, 13] 

 monosacharid disacharid 

vlastnost glukosa fruktosa maltosa sacharosa 

barva bílá 

senzorické vlastnosti sladká, bez zápachu 

skupenství pevná látka, prášková nebo krystalická forma 

 

molekulová hmotnost [g∙mol
-1

] 180,15 342,30 

hustota [g∙cm
-3

] 1,56 1,69 1,54 1,59 

teplota tání [°C] 146 103 160 – 165 185 

rozpustnost ve vodě [g∙l
-1

] 909 790 1 080 2 100 
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2.5 Fyziologický význam sacharidů 

Sacharidy jsou důležitými živinami pro heterotrofní organismy, které sacharidy 

využívají k uskutečnění endergonických reakcí. Z celkového příjmu sacharidů je 

energie poskytnuta zhruba v 75 % polysacharidy a zbytek náleží oligosacharidům 

s monosacharidy. Polysacharidy jsou štěpeny pomocí enzymů na oligosacharidy, které 

mohou být hydrolyzovány až na monosacharidy. Některé cukry (fosforečné estery 

glukosy a galaktosy) se aktivně vstřebávají v tenkém střevě nebo difundují do tělních 

tekutin. Po transportu do jater jsou transformovány na glukosu, což je zásadní 

sloučenina metabolismu a významný zdroj energie. 

 Glukosa a galaktosa, která je přijímána potravou, zvyšuje hladinu glukosy v krvi, 

a proto není příjem těchto cukrů vhodný pro diabetiky [16]. 

 

2.5.1 Glukosa ve výživě člověka 

Nejrychlejší a nejzákladnější zdroj energie je glukosa. Je bezpodmínečně 

nejdůležitějším sacharidem pro organismus, kde slouží jako vydatný a velice rychle 

dostupným zdrojem energie. Slouží k udržení glykémie, což je hladina glukosy v krvi, 

která by se měla v organismu udržovat na konstantní úrovni. Dále glukosa poslouží 

k syntéze glykogenu v játrech a ve svalech, který při nedostatku glukosy je pohotovým 

zdrojem energie. Při jejím nadměrném příjmu se část glukosy přeměňuje na mastné 

kyseliny ve formě triacylglycerolů, které se ukládají za účelem dlouhodobého zdroje 

enrgie [17]. 

 Hladina glykémie je v těle přísně regulována. Na regulaci se podílí hormon insulin 

a glukagon, které jsou produkovány v Langerhansových ostrůvcích slinivky břišní. Za 

normální hodnotu obsahu glukosy v krvi je považováno 4,0 – 5,5 mmol∙l
-1

. Při 

zvýšeném příjmu nejen glukosy, ale i ostatních sacharidů, stoupá, a pokud dosáhne 

hodnoty nad 8,0 mmol∙l
-1

, tak dochází k hyperglykemii. Hypoglykemický stav nastane 

při náhlém výdeji nebo při některých metabolických poruchách. Glykemie v tomto 

případě poklesne pod 4,0 mmol∙l
-1

 [16]. 

 Nejběžnější poruchou metabolismu glukosy je diabetes mellitus neboli cukrovka. 

Diabetes je nejčastěji způsoben nedostatkem inzulínu, kdy glukosa nemůže být 

regulovaně odbourávána a nastane hyperglykemický stav. Nadbytečná produkce 

glukagonu má stejný účinek. Hypoglykemie nastává při nadprodukci insulínu 

a projevuje se fyzickými příznaky jako je pocit hladu, bušení srdce nebo svalový 

třes [18].  

 

 

2.5.2 Fruktosa ve výživě člověka 

Většina sacharidů, které jsou námi požívány, jsou tvořeny řetězci glukosy. Když 

vstupuje glukosa do krevního řečiště, slinivka břišní uvolňuje insulin pro její regulaci. 

Fruktosa je naopak zpracovávána v játrech. Při nadměrném příjmu fruktosy, kdy není 

možné dostatečně rychle použít fruktosu jako cukr, je značná část fruktosy odesílána do 

krevního řečiště jako triacyglyceroly [19].  
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 Výzkum ukazuje, že nadměrná spotřeba fruktosy je příčinou inzulinové rezistence, 

obezity, zvýšené hladiny LDL cholesterolu a triglyceridů, což vede k civilizačním 

onemocněním, jako je cukrovka a kardiovaskulární onemocnění [20]. Nicméně 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin uvádí, že ze všech cukrů je fruktosa 

upřednostňována před sacharosou a glukosou. Používá se k doslazování nápojů 

a potravin, protože má nižší vliv na hladinu cukru v krvi po jídle [21]. Fruktosa přispívá 

k zvýraznění chuti potravin, má nutriční hodnotu, přispívá k objemu potravin. Britský 

vědecký výbor pro výživu však vyvrací tvrzení, že fruktosa způsobuje metabolické 

poruchy, jelikož neexistuje dostatek důkazů [22]. 

 V ovoci a zelenině přirozeně se vyskytující fruktosa zdravému člověku neuškodí. 

Problém nastává s přídatným cukrem, který se běžně a hojně využívá do technologicky 

zpracovaných potravin. V současné době téměř všechny balené potraviny obsahují 

velké množství fruktosy. Dále koncentrované ovocné šťávy nebo sirup z agáve, který 

obsahuje až 90 % hmotnosti fruktosy [19]. 

 

 

2.5.3 Sacharosa ve výživě člověka 

V posledních 200 letech spotřeba sacharosy výrazně vzrostla. Důvodem je růst životní 

úrovně a následné změny kuchyně. Sladká chuť sacharosy, která je velice žádaná, je 

hlavním důvodem velké konzumace. Zvýšenou konzumací sacharosy zatěžujeme 

organismus, jelikož je sacharosa rychle využívána. Neobsahuje žádnou přidanou 

hodnotu z výživového hlediska, jedná se pouze o koncentrovaný zdroj energie. Lidské 

tělo si na přísun lehce zvykne a hlavně děti si mohou navykat na stupňující se 

koncentrace [16].   

 Při vysoké spotřebě dochází k tvorbě zubního kazu, specifickému onemocnění kůže, 

trávicího traktu a kloubů. Má také vliv na náchylnost k obezitě, cukrovce 

a hypoglykémii. Neexistuje však jasný důkaz, který by ukázal na nebezpečnost 

sacharosy na lidské zdraví [14]. 

 

 

 

2.5.4 Maltosa ve výživě člověka 

Není vhodná pro diabetiky. Může být skrytou hrozbou v mnoha potravinách, které 

nemají vyloženě sladkou chuť, ale mají vysoký glykemický index, například rohlík. 

 Díky selhání enzymu maltázy, dochází k neschopnosti správnému rozložení maltosy 

ve střevě. Enzym maltáza má za úkol uvolňovat glukosu z disacharidu maltosy. Tento 

enzym je vyráběn v mikroklcích tlustého střeva. Pokud je tento enzym nefunkční, 

dochází k neabsorbci maltosy a ta zůstává v tenkém střevě, kde odčerpává vodu 

z prostoru a to způsobuje průjem. Navíc je maltosa pomocí střevních bakterií 

fermentována za tvorby mastných kyselin s krátkým řetězcem a vodíku, který vede 

k nadýmání [23]. 
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2.6 Využití sacharidů pro potravinářské i nepotravinářské účely 

 

2.6.1 Využití glukosy 

Glukosa je pro potravinářské a farmaceutické využití důležitou surovinou. 

Nejpoužívanější diabetické sladidlo D-sorbitol je vyráběn redukcí glukosy. V lékařství 

je využívána v umělé výživě a je jednou z hlavních surovin pro biotechnologické 

operace, jako je ethanolové kvašení [8]. 

 

2.6.2 Využití fruktosy 

Fruktosa snadno dehydratuje a tím vzniká hydroxymethylfurfural (HMF). Tento proces 

se může v budoucnu stát dobrou náhradou za benzín a motorovou naftu z rostlin [24]. 

 Jelikož má fruktosa vyšší rozpustnost než ostatní cukry, je ji obtížné krystalizovat 

z vodného roztoku a tak cukerné směsi, které obsahují fruktosu, jsou měkčí, než ty, 

které obsahují jiné sacharidy [25]. Fruktosa přispívá k delší trvanlivosti potravin, 

protože udržuje vlhkost po dlouhou dobu a tím přispívá i k lepší textuře výrobků [26]. 

 

2.6.3 Využití sacharosy 

Vzhledem ke svému mnohostrannému použití jak v lidské výživě nebo v chemických 

a biochemických transformacích, je z komerčního hlediska sacharosa velice důležitá. 

Sacharosa zajišťuje velkou dávku celkového energetického příjmu. Obrovské spotřebě 

sacharosy se připisuje hlavně technologicky vyráběným potravinám, jako jsou čokolády 

a cukrovinky, nealkoholické nápoje, pečivo, sušenky, mlékárenské výrobky, zmrzliny, 

džemy, sirupy a jiné. K další spotřebě sacharosy dochází v domácnostech při pečení, 

vaření, slazení čaje a kávy. Sacharosa plní nejen funkci sladidla, ale také dodává 

potravinám objem, upravuje texturu, působí jako konzervant, ochucovadlo nebo je 

využívána jako fermentační substrát [14]. 

 Existují reakce, které se využívají v technologických procesech, nebo k nim dochází 

při skladování a vedou ke snížení využitelnosti sacharidů. Příkladem může být 

karamelizace, při které dochází k dehydrataci a polymeraci cukrů a tvorbě 

makromolekul karamelu. Velkým problémem jsou také Maillardovy reakce. Při těchto 

reakcích dochází nejprve ke kondenzaci a dehydrataci cukrů, aminokyselin, peptidů 

nebo bílkovin a vytvoří se nízkomolekulární meziprodukty, které dále podléhají 

transformaci za vzniku nevyužitelných premelanoidinů. Z těchto látek vzniknou 

melanoidiny, které jsou hnědé nerozpustné makromolekuly [16]. 

 K nepotravinářským účelům se sacharosa využívá málo. Ač je sacharosa strategickou 

surovinou, celosvětově se jedná o 5 % světové produkce sacharosy k použití jinému než 

potravinářskému. Jakožto čistá organická látka má 8 funkčních skupin, které lze 

modifikovat. Její vlastností je dobrá rozpustnost ve vodě a produkty transformací nejsou 

toxické a často biologicky odbouratelné. Možnosti využití sacharosy je uvedené 

v tabulce 4 [14]. 
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Tabulka 4: Nepotravinářské využití sacharosy [14] 

proces produkt 

chemická transformace, např. kyselá 

hydrolýza na D-glukosu a D-fruktosu 

příprava D-glucitolu, kyseliny askorbové, 

D-glukonové kyseliny, kojové kyseliny, 

fruktosových sirupů 

polymerace sacharosy 

biologicky odbouratelné a termoplastické 

polymery 

příprava esterů sacharosy 

nízkoenergetické tuky ( okta-acylestery 

sacharosy) 

estery sacharosy a mastných kyselin biologicky odbouratelné tenzidy 

biotransformace sacharosa 

příprava léčiv pro humánní i veterinární 

medicínu 

kvasné výroby klasické i moderní 

výroba ethanolu, droždí, kyseliny 

citronové 

fermentace bioethanol 

 

2.6.4 Využití maltosy 

Maltosa je jeden z hlavních sacharidů vyskytujících se v pivu. Hojně se vyskytuje 

v klíčícím sladu. Maltosa je využívána stejně jako ostatní cukry k pečení chleba, kdy 

kvasinky živicí se cukry produkují plyn, který pomáhá ke zvětšení objemu chleba. 

V potravinářství se využívá také k prodloužení trvanlivosti některých výrobků. Jako 

vlastní sladidlo se nevyužívá díky její nízké sladivosti [8]. 

2.7 Sladivost sacharidů 

Častěji díky své ceně a větší sladivosti se k doslazování potravin a nápojů využívá 

fruktosa. Je nejsladší ze všech přirozeně se vyskytujících sacharidů. Obecně platí, že 

fruktosa je 1,73krát sladší než sacharosa. Sladkost fruktosy je také vnímána dříve, než 

sladkost sacharosy nebo glukosy. Fruktosa může také znásobit další chutě v potravině 

[19]. Porovnání sladivosti sacharidů a sladidel je znázorněn na obrázku 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6: Srovnání sladivosti sacharidů a sladidel [19] 



21 

 

2.8 Izolování sacharidů a jejich čiření 

Sacharidy lze stanovit fyzikálními, chemickými i biochemickými metodami. 

U některých cukrovarnických produktů se analýza provádí přímo, u potravin a surovin, 

do nichž cukry přechází, se užívá extrakce.  Pro dokonalou extrakci je nutné, aby 

materiál byl velice jemně rozemlet, velikost částic by se měla pohybovat okolo 0,3 mm. 

K takovému rozemletí je využíváno vhodných mlýnků nebo homogenizátorů. Výběr 

extrakčního činidla také hraje důležitou roli. Extrahovat lze vodou nebo ethanolem. 

U vzorků, kde je možné, že bude docházet k enzymovým změnám (tvorba redukujících 

cukrů ze škrobu) je využíváno ethanolu jako extrakčního činidla. Extrakční teplota by 

neměla překročit 50 °C, jinak může docházet k porušení koloidního systému vzorku. 

S ohledem na mazovatění škrobu by měla být extrakční teplota u škrobnatých potravin 

ještě nižší [27].  

 

2.8.1 Izolace pomocí ethanolu 

Použití této metody je vyhovující pro všechny potravinářské materiály. Do 80%  

roztoku ethanolu přechází rozpustné sacharidy. Postup izolace je následující. Naváží se 

5 – 10 g rozemletého vzorku, který se extrahuje 80% ethanolem za stálého míchání 

a laboratorní teplotě. Extrakt se zfiltruje a k nerozpustnému zbytku se přidá další 

množství ethanolu a směr se zahřívá na vroucí vodní lázní pod zpětným chladičem. 

Pokud je potřeba, lze provést další extrakci za užití Soxhletova přístroje. Všechny 

ethanolové filtráty se spojí a zfiltrují. Zbylý ethanol se odstraní odpařením. Odparek se 

rozpustí ve vodě a zahřeje na 80 °C, čímž dojde k vysrážení balastních látek. Zbylé 

tekuté vzorky jsou zahuštěny do sirupovité konzistence [27, 28]. 

2.8.2 Čiření 

Extrakty, které jsou získány extrakcí, nejsou ještě vhodné pro konečné stanovení. 

Přítomný zákal zabraňuje u polarimetrických metod měření. U dalších metod se zvyšuje 

chyba měření. Cílem čiření cukerných extraktů je odstranit opticky aktivní látky 

a roztok odbarvit. Čiření lze provést několika způsoby za užití různých roztoků. Přehled 

roztoků vhodných k čiření jsou uvedeny v tabulce 5 [28]. 

Tabulka 5: Roztoky vhodné pro chemické čiření cukerných extraktů [27, 28] 

Roztok Vzorec Odstranění 
Použití 

čiřidla 

neutrální octan 

olovnatý (35% roztok) 

Pb(C2H3O2)2 

opticky aktivních 

organických kyselin 
invertní cukr 

zásaditý octan olovnatý 
bílkovin, opticky 

aktivních kyselin 

neutrální a 

slabě alkalické 

šťávy 

zásaditý dusičnan 

olovnatý a hydroxid 

sodný 

(Herles) 

Pb(NO3)2 

NaOH 
opticky aktivních kyselin 

slabě kyselé, 

neutrální i 

slabě alkalické 

roztoky 
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pokračování Tabulky 5 

Roztok Vzorec Odstranění 
Použití 

čiřidla 

kyselina 

fosfowolframová  

(5% roztok) 
H₃P(W₃O₁₀)₄ 

bílkovin a jejich 

štěpných produktů 

kyselé roztoky 

(roztoky 

škrobu) 

kyanoželeznatan 

zinečnatý 

(Carrez) 

Zn2[Fe(CN)6] 
bílkovin, slizovitých 

látek 
kyselé roztoky 

 

2.9 Stanovení sacharidů pomocí analytických metod 

Separace a stanovení sacharidů jsou relativně náročné. Sacharidy totiž mají schopnost 

zaujímat různé konfigurace. Tyto látky jsou v zásaditém prostředí nestabilní, netěkavé, 

polární a chybí zde absorbce v oblasti viditelného spektra. Pro analýzu jednoduchých 

směsí a čistých látek je k dispozici několik metod, které jsou založené na rozmanitých 

principech. Nejvhodnější analýzy pro komplexnější vzorky je užití chromatografie, 

enzymatické techniky nebo hmotnostní spektrometrické metody [8].  

 

2.9.1 Stanovení celkových sacharidů 

Celkové stanovení sacharidů lze provést pomocí spektrofotometrických metod. 

Spektrofotometrie je analytická metoda, která využívá schopnosti vzorku pohlcovat 

světlo o určité vlnové délce. Spektrofotometrie se zabývá světlem z oblasti viditelné 

VIS (390 nm – 760 nm), ultrafialové UV (400 nm – 10 nm) a blízké infračervené NIR 

(760 nm – 1 mm). K takovému měření je potřeba spektrofotometrů, které měří intenzitu 

světelného paprsku v závislosti na jeho barvě (vlnové délce) [29].  

 Principem je reakce sacharidů s činidlem, který dává vzniku barevného komplexu, 

u kterého se měří množství absorbovaného záření úměrného koncentraci sledované 

látky (sacharidu) [30]. 

2.9.1.1 Metoda využívající anthronového činidla 

 Tato metoda je založena na reakci anthronového činidla jehož součástí je anthron viz 

obrázek 7 se sacharidem v kyselém prostředí kyseliny sírové. Doba reakce je přibližně 

10 – 15 minut a probíhá při 90 – 100 °C. Reakce za těchto podmínek dává vzniku 

modrozelených produktů, které se spektrofotometricky stanoví. Metoda stanovení není 

příliš selektivní, často se kombinuje s dalšími metodami (HPLC, TLC). [31]. 

 
Obrázek 7: Anthron [32] 
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2.9.1.2 Metoda podle Duboise 

Touto metodou lze stanovit obsah neutrálních sacharidů, což jsou „pravé“ cukry tedy ne 

žádné deriváty cukrů.  

 Metoda je založena na dehydrataci cukrů koncentrovanou kyselinou sírovou a poté 

kondenzaci vznikajícího furfuralu s fenolem za tvorby barevných kondenzačních 

produktů, které se spektrofotometricky stanoví při vlnové délce 490 nm ve skleněných 

kyvetách [30]. 

2.9.1.3 Neokuproinová metoda 

Měďné ionty, které vznikly reakcí měďnatých iontů se sacharidem reagují 

s neokuproinem (2,9-dimethyl-1,10-fenantrolin) za vzniku komplexu oranžové barvy, 

který je rozpustný v ethanolu. Spektrofotometrické stanovení probíhá při vlnové délce 

457 nm [32]. 

2.9.2 Stanovení redukujících sacharidů 

2.9.2.1 Metody založené na nestechiometrických reakcích 

Principem metody je oxidace redukujících cukrů měďnatými ionty a to obvykle 

v alkalickém prostředí, které za horka poskytují oxid měďný. Reakce jsou 

nestechiometrické, jelikož rovnice nevystihují stechiometricky chemické děje, protože 

paralelně probíhají i jiné reakce jako jsou isomerace nebo štěpení cukrů. 

2.9.2.2 Nelson-Somogyiho metoda 

V alkalickém prostředí za zvýšené teploty redukující sacharidy redukují měďnatou sůl, 

která je obsažena v Somogyiho činidle. Vznikající měďná sůl s Nelsonovým činidlem 

vytváří modrozelený komplex, který absorbuje při 540 nm [30]. 

2.9.2.3 Metoda s 3,5-dinitrosalicylovou kyselinou 

Reakci je vhodnější provádět v inertní atmosféře, jelikož vzdušný kyslík může ovlivnit 

výsledky. Stanovení je založeno na redukci 3,5-dinitrosalicylové kyseliny, kdy 

v alkalickém prostředí vzniká  červenohnědá 3-amino-5-nitrosalicylová kyselina viz 

obrázek 8 a měření probíhá při 520 nm [32]. 

 

Obrázek 8: Vznik kyseliny 3-amino-5-nitrosalicylové [32] 
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 Bertrandova metoda 

Vyloučený oxid měďný je rozpuštěn v roztoku Fe2SO4 za přítomnosti H2SO4 a tak 

dochází k redukci trojmocného železa na dvojmocné. Roztok železnaté soli se titruje 

s přídavkem kyseliny trihydrogenfosforečné odměrným roztokem manganistanu 

draselného. Spotřeba odměrného roztoku se přepočítá na ekvivalentní množství mědi 

a dle tabulek se dohledá patřičné množství cukru. Příslušné rovnice ke stanovení (1) 

a (2) 

   OHFeSO2CuSO2SOHOCuSOFe 244422342    (1) 

  OH8MnSO2SOKSOFe5SOH8KMnO2FeSO 24423424244   (2) 

       

 Ofnerova metoda 

Z roztoku vyloučený oxid měďný je rozpuštěn v HCl. Takto vzniklý chlorid měďný je 

stanoven jodometricky. Po přidání známého nadbytku jodu se nespotřebovaný jod 

titruje thiosíranem sodným na škrobový indikátor, kdy 1 cm
3
 odměrného roztoku 

odpovídá 1 mg invertního cukru. Rovnice (3), (4) a (5) popisují reakce: 

OHClCuHCl2OCu 2222   (3) 

HI2CuCl2HCl2IClCu 2222   (4) 

6423222 OSNaNaI2OSNa2I   (5) 

  

 Schoorlova metoda 

Roztok měďnaté soli je redukován pomocí redukujících sacharidů a nadbytečná 

nezreagovaná měď je stanovena jodometricky v kyselém prostředí s jodidem draselným. 

Uvolněný jod se titruje odměrným roztokem thiosíranu sodného. Stanovení znázorňují  

rovnice (6) a (7): 

2424 ISOK2CuI2KI4CuSO   (6) 

6423222 OSNaNaI2OSNa2I   (7) 

 

 Luffova-Schoorlova metoda 

Za varu v alkalickém prostředí redukující cukry redukují měďnatou sůl na Cu2O 

a jodometricky se stanoví nezreagovaný přebytek měďnaté soli [28]. 
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2.9.2.4 Metody založené na stechiometrických reakcích 

 Reakce s jodem 

Oxidace aldos jodem probíhá ve slabě alkalickém prostředí, kde dochází k tvorbě solí 

příslušných aldonových kyselin dle rovnice (8): 

OH2I2COOROH3IOCHR 22    (8) 

 

 Přebytek jodu se po okyselení určí titrací thiosíranem sodným dle následující 

rovnice (9): 

  2

64

2

322 OSI2OS2I  (9) 

 

 Reakce s hexakyanoželezitanem draselným 

Nadbytkem činidla se aldosy oxidují v prostředí uhličitanu sodného dle rovnice (10): 

OH2][Fe(CN)2COOROH3][Fe(CN)2OCHR 2

4

6

3

6  
 (10) 

 Vznikající kyanoželeznatan je titrován dichromanem draselným dle 

rovnice (11) [30]: 

OH7Cr2][Fe(CN)6H14OCr][Fe(CN)6 2

33

6

2

72

4

6  
 (11) 

 

2.9.3 Stanovení jednotlivých sacharidů 

Jednotlivé sacharidy lze stanovit různými typy chromatografie. Mezi ty nejvýznamnější 

patří kapalinová a plynová chromatografie. Plynová chromatografie je vhodná spíše pro 

stanovení monosacharidů, nicméně je zapotřebí převést cukry na těkavé deriváty a proto 

je více využívána kapalinová chromatografie viz kapitola Kapalinová chromatografie 

[33]. 

2.10 Chromatografie 

Chromatografie je laboratorní technika pro separaci směsi.  Technika je založena na 

migrování složek směsi mezi stacionární a mobilní fází, kdy dochází k oddělení 

jednotlivých složek ve směsi na základě zadržení složek a rozdělovacího koeficientu. 

Chromatografie může posloužit jako preparativní metoda, kdy je cílem oddělit 

jednotlivé složky směsi pro další pokročilejší použití, nebo jako metoda analytická. 

Analytická chromatografie se provádí s menším množstvím vzorku [34]. 
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2.10.1 Kapalinová chromatografie 

Kapalinová chromatografie je separační metoda, která využívá afinity analytu k mobilní 

a stacionární fázi. Mobilní fází bývá u kapalinové chromatografie použita kapalina. Tato 

chromatografická metoda je vhodná i pro separaci netěkavých a tepelně nestálých 

sloučenin. Tradiční kapalinová chromatografie má nízkou účinnost, proto se dostala do 

popředí vysoce účinná kapalinová chromatografie HPLC, která pracuje za vysokého 

tlaku a je potřeba použít drobných zrníček sorbentu [35]. 

 Přístroje HPLC je využíváno v mnoha výrobách například při výrobě 

farmaceutických ingrediencí nebo biologických produktů. Využívá se při detekci drog 

v moči, ve výzkumu je vysoce účinné chromatografie využito k oddělení jednotlivých 

složek směsí nebo komplexních vzorků. Využití je široké a dá se pomocí HPLC 

detekovat i vitamín D v krevním séru [36]. 

 Systém HPLC zahrnuje proces adsorpce. Vzorek prochází skrz kolonu, která je 

naplněna adsorbentem, který tvoří stacionární fázi a na základě interakcí vzorku, který 

je unášen mobilní fází s adsorbentem dochází k separaci složek vzorku. Existují dva 

typy chromatografických systémů: 

 

1) Chromatografie v systému normálních fází (NP-HPLC) 

První typ využívaný v počátcích chromatografie. Metoda využívá afinity analytů ke 

stacionární fázi a tím dochází k separaci. Pevnou stacionární fází často tvoří silikagel, 

tedy oxid křemičitý, který s analytem vytváří polární interakci. Síla interakce závisí na 

funkční skupině přítomné v analytu. Dochází k zadržování polárních složek v analytu 

a nepolární složky nemají možnost se zachytit a tedy výjdou kolonou jako první. Princip 

metody je zobrazen na obrázku 9. Příkladem takto utvořeného systému může být použití 

silikagelu jako stacionární fáze a hexanu jako nepolární složku mobilní fáze. Jelikož 

interakce polárních molekul mohou být tak veliké, že nevýjdou za patřičný čas 

z kolony, využívá se systému reverzních fází. 

 

 
Obrázek 9: Schéma interakcí v systému NP-HPLC [35]  

 



27 

 

 

2) Chromatografie v systému reverzních fází (RP-HPLC) 

Systém reverzních fází využívá jako stacionární fáze opět silikagelu, ale v jeho 

modifikované variantě. Modifikace je provedena navázání uhlovodíků nebo alkylů na 

oxid křemičitý. S takovou stacionární fází mají méně polární molekuly delší retenční 

čas, zatímco polární molekuly se eluují rychleji viz obrázek 10. 

 Oproti předchozímu systému je poměrně těžké reverzní kolony poškodit. Poměrně 

nebezpečné je použití vodních bází, které ničí částice oxidu křemičitého. Možné je 

využít vodných roztoků kyselin, které však po delším setrvání v koloně mohou způsobit 

její korozi [37]. 

 

 
Obrázek 10: Schéma interakcí v systému RP-HPLC [35] 

  

Po nástřiku vzorku na kolonu nejprve dochází k jeho smísení s mobilní fází. Rychlost 

separace na koloně se poté odvíjí od chemické povahy vzorku, na povaze stacionární 

fáze a také na složení mobilní fáze. Celkový čas, tedy doba od nástřiku do zaznamenání 

maxima píku je nazýván retenční čas a můžeme ho označit tR,i. Retenční čas je důležitou 

identifikační charakteristikou daného analytu [38]. 

 

2.10.1.1 Instrumentace HPLC 

Chromatografické zařízení se skládá z několika částí. Jednoduché schéma kapalinové 

chromatografie nám naznačuje obrázek 11. Na obrázku 12 je znázorněn reálný přístroj. 
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Obrázek 11: Schéma HPLC [37]  

(1) nádrže mobilní fáze (2) odplyňovací zařízení (3) tvorba gradientu (4) směšovací 

ventil (5) vysokotlaké čerpadlo (6) injektor (6´) injektor v poloze zatížení (7) dávkovací 

smyčka (8) předkolona (9) separační kolona (10) detektor (11) vyhodnocovací zařízení 

(12) odpadní nádrž 

 

 

 

Obrázek 12: HPLC Agilent Infiniti 1260 s ELSD detektorem a počítačem 
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2.10.1.2 Mobilní fáze 

Mobilní fáze je tvořena směsí rozpouštědel v kombinaci s vodou. Velkou roli při 

separaci hraje také teplota a složení mobilní fáze. Běžné mobilní fáze jsou kombinací 

organického rozpouštědla mísitelného s vodou. Často je využíváno acetonitrilu a vody, 

nebo methanolu a vody v různých poměrech dle potřeby. Pro separaci složitějšího 

vzorku může vodná složka mobilní fáze obsahovat kyseliny (mravenčí, fosforečnou, 

trifluoroctovou). Použitím více polárních rozpouštědel v mobilní fázi dochází ke snížení 

retenčních časů. Naopak hydrofóbní rozpouštědla mají tendenci zvyšovat retenční čas 

[38]. 

 Složení mobilní fáze může být udržováno po celou dobu analýzy konstantní neboli 

isokratické. Tento druh eluce se využívá při separaci složek vzorků, které se neliší svou 

afinitou ke stacionární fázi. V průběhu analýzy lze měnit složení mobilní fáze 

a zvyšovat tak eluční sílu. Taková eluce je nazývána gradientová. Eluční síly se odráží 

na retenčních časech analytů a to tak, že čím větší je eluční síla, tím je eluent rychleji 

vyplavován z kolony a retenční čas je krátký [37]. V tabulce 6 je uveden výčet 

některých rozpouštědel. 

 

Tabulka 6: Přehled vybraných rozpouštědel [39] 

Méně polární rozpouštědla Polární rozpouštědla 

kyselina octová voda 

tetrahydrofuran kyselina mravenčí 

pyridin methanol 

hexan ethanol 

benzen aceton 

toluen acetonitril 

chloroform amoniak 

 

2.10.1.3 Čerpadlo 

 Zařízení, které čerpá do kolony kapalinu. Může být pístové nebo membránové. 

Nejčastěji je čerpadlo vyrobeno z nerezové oceli, keramiky nebo plastu. Je to takový 

materiál, který nesmí narušovat mobilní fází a nesmí do ní uvolňovat jakékoliv látky. 

Kvalitní čerpadlo dosahuje průtoku v rozsahu od mikrolitrů do desítek mililitrů za 

minutu. Dalším požadavkem na čerpadlo je odolnost vůči vysokému tlaku, který může 

být až do 40 MPa, zároveň je ale na čerpadlo kladen požadavek přesnosti a správnosti 

nastaveného průtoku. I v případě gradientové eluce nesmí být průtok závislý na tlaku. 

Při užití vodivostního, elektrochemického nebo refraktometrického detektoru by měl 

být průtok bezpulzní. Cílem je zajistit potřebný průtok mobilní fáze na koloně [35]. 

 Malý vnitřní objem čerpadla je požadován z důvodu rychlé změny kapaliny, která se 

v něm nachází pomocí mobilní fáze. Údržba čerpadla by měla být co nejjednodušší. 

 V HPLC se často využívá reciprokačních čerpadel viz obrázek 13 [34].  

 

 



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13: Schéma reciprokačního čerpadla [34] 

 Pístem je čerpána mobilní fáze a průtok solventu zajišťují vstupní a výstupní ventily 

pouze jedním směrem. Motor dostává čerpadlo do pohybu společně s vačkovou hřídelí, 

která posouvá píst jedním směrem. Aby bylo dosaženo bezpulzního toku, je potřeba, 

aby hřídel měla nepravidelný tvar, motor musí pracovat pomocí časového 

naprogramování závislého na poloze pístu. Píst se pohybuje pomalu tehdy, když 

čerpadlo dodává do systému kapalinu a pomocí hřídele je zajišťován konstantní průtok. 

Pokud se ale čerpadlo plní, píst se pohybuje rychle, jelikož není do systému dodávána 

kapalina a tento čas by měl být co nejkratší [34].  

2.10.1.4 Směšovací zařízení  

Může dle naprogramování připravovat směs mícháním kapalin ze zásobníků. Připravená 

směs může být stejného složení, nebo se může v průběhu separace měnit. Pokud složení 

mobilní fáze zůstává po celou dobu separace pořád stejné, jedná se o isokratickou eluci. 

Při gradientové eluci se složení mobilní fáze mění. 

2.10.1.5 Nástřik vzorků  

Dnes je prováděn nejčastěji pomocí dávkovací smyčky jak automaticky, tak manuálně. 

Dávkovací smyčka se naplní vzorkem a poté je rotor otočen tak, aby se vzorek dostal do 

proudu mobilní fáze, který směřuje na kolonu. Smyčku lze využít dvěma způsoby. Lze 

ji naplnit kompletně, pokud chceme obsah smyčky úplně nahradit vzorkem a to tak, že 

smyčku přeplníme vzorkem, kterého nadávkujeme několikrát víc než je objem smyčky. 

 Pokud plnění smyčky bude jen částečné, nebude docházet k velkým ztrátám vzorku. 

Smyčka by tímto způsobem měla být naplněna dle doporučení výrobce, většinou však 

do maximálně poloviny. Mobilní fáze by se měla pohybovat dávkovačem opačným 

směrem než při jeho plnění, potlačí se tak rozmývání píků [33]. 
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2.10.1.6 Kolony a stacionární fáze 

Kolony využívané v kapalinové chromatografii jsou výhradně náplňové. Jsou většinou 

zhotoveny z nerezové oceli a jsou odolné vůči vysokým tlakům v HPLC systému a jsou 

inertní ke korozi. Povrch uvnitř kolon by měl být hladký. Díky své chemické inertnosti 

a nenáchylnosti ke korozi mohou být jako chromatografické kolony využity i skleněné 

trubice. Další materiál, který lze využit k výrobě speciálních kolon je polyethylen. 

 Někdy se využívá i předkolon, které se umístí před separační kolony. Těch je využito 

z důvodu ochrany separační kolony před rozpouštěním náplně ze silikagelu, které 

způsobuje každý solvent. Takto umístěna předkolona dokáže prodloužit životnost 

analytické kolony také tím, že se v ní zachytí i nečistoty [36]. 

 Obecně je využíváno kolon s vnitřním průměrem o velikosti 2 – 5 mm. Kapilární 

a mikro kolony jsou vyráběny s vnitřním průměrem do 1 mm. Pro analytické využití se 

délka kolon pohybuje nejčastěji od 5 – 25 cm. Takové kolony jsou naplněny částicemi 

o velikosti 10 μm a méně. Využitím delších kolon s menšími částicemi se dosáhne 

většího počtu pater. Porovnání kolon vhodných pro separaci sacharidů o stejných 

rozměrech 250 x 4,6 x 5 μm jsou uvedeny v tabulce 7 [40]. 

 

Tabulka 7: Specifikace HPLC kolon vhodných pro stanovení sacharidů [40] 

Název kolony, výrobce Mobilní fáze 
Teplota 

[°C] 

Tok 

 [ml∙min
-1

] 

Prevail Alltech Associates Inc., USA ACN/voda 75:25 40 0,9 

YMC YMC Separation Technology, 

JPN 
ACN/ voda 70:30 35 0,8 

Zorbax Agilent Technologie Inc., USA ACN/ voda 87:13 30 1,5 

Unison Imtakt Corporation, JPN ACN/ voda 92-84:8-16 55 1,0 

 

 

Materiály používané jako náplň HPLC kolon: 

 

Silikagel 

 Patří k nejrozšířenějším stacionárním fázím. Obsahuje aktivní silanolové (Si-OH) 

skupiny, které tvoří několik různých typů viz obrázek 14. Neupravený silikagel se 

využívá pro NP-HPLC a modifikovaný pro RP-HPLC, obsahující oktyl-, oktadeyl-, 

amino-, skupiny. Různé funkční skupiny, které jsou navázány na silikagelu se od sebe 

liší svými vlastnostmi. Způsob zpracování silikagelu má za následek různé rozmístění 

silanolových skupin. Lze ho připravit například kompletní hydrolýzou sodných silikátů. 

Vliv na výsledný gel mají reakční podmínky jako je koncentrace nebo pH. Za 

koncentraci výsledných kyselých silanolů je odpovědný obsah kovů ve výchozích 

látkách [37]. 
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Obrázek 14: Znázornění rozdílných typů silanolových skupin [41] 

 

Alumina Al2O3 

 Samotná alumina je zásaditá, lze ji pro daný účel upravit do neutrální formy, která je 

využívána v adsorpční chromatografii. Vhodná je pro dělení polyaromatických 

uhlovodíků. Kolony, které jsou naplněné aluminou, poskytují menší účinnost než 

kolony naplněné silikagelem [36].  

 

2.10.1.7 Detektory 

Zařízení sloužící k monitorování změny složení mobilní fáze na základě měření 

fyzikálních nebo chemických veličin. Detekční zařízení lze rozdělit do dvou skupin na: 

 univerzální, které reaguje na všechny analyty, 

 selektivní detektory reagující pouze na vymezenou skupinu látek. 

 

Existují ještě specifické detektory, které reagují jen na jeden druh analytu, nebo na 

velmi omezenou skupinu látek, které mají shodné vlastnosti. 

 Další dělení rozlišuje detektory na: 

 koncentrační, které reagují na změnu koncentrace složky analytu v nezávislosti na 

rychlosti mobilní fáze, 

 hmotnostně citlivé detektory poskytují signál, který je úměrný hmotnostnímu toku 

analytu procházející detektorem. Je to tedy množství analytu nebo iontů za 

časovou jednotku. Na tomto principu funguje fotovodivostní, vodivostní, 

rozptylový nebo elektrochemický detektor. 

 

Z pohledu na chemickou změnu detekovaného analytu, který projde detektorem se 

detekční zařízení dělí na: 

 destruktivní, kdy dochází nevratně k chemické změně analytu a 

 nedestruktivní detektory, ve kterých se analyt nijak chemicky nezmění. 
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Bohužel žádný detektor nevyhovuje ideálním požadavkům, které jsou na něho kladeny 

a mezi které patří například:  

 okamžitá a lineární odezva v co nejširším koncentračním rozmezí 

 univerzální detekce všech komponent 

 robustnost vůči změně tlaku, teploty nebo průtoku mobilní fáze 

 gradientová eluce 

 vysoká citlivost s nízkou úrovní šumu a další požadavky [41, 42]. 

  

 Reálný detektor nikdy nebude splňovat všechny body najednou. Některé detektory se 

jednotlivým požadavkům přiblíží, ale vždy na úkor jiného požadavku. Vhodnost 

detektorů je tedy zkoumána na základě jiných hledisek jako je šum, selektivita, drift 

základní linie, limit detekce, lineární dynamický rozsah objem cely detektoru a časové 

konstanty.  Porovnání různých typů detektorů, které lze použít při analýze sacharidů je 

uvedeno v tabulce 8 [41]. 

  

Tabulka 8: Porovnání různých typů detektorů [35, 41] 

 

 

 

 

 

 

 

ELSD detektor (Evaporative Light Scattering HPLC Detector) 

 

Odpařovací rozptylový detektor slouží k identifikaci látek, které ve své molekule 

postrádají fluorofor nebo chromofor. Lze ho využít k detekci mastných kyselin, 

sacharidů, aminokyselin nebo fosfolipidů. Detektor je univerzální a lze u něho využít 

gradientovou eluci. 

 Princip detekce je následující a názorně je vyobrazen na obrázku 15. Mobilní fáze 

spolu s analytem vstupují do zmlžovače neboli nebulizeru, kde dochází ke zmlžení 

inertním plynem, což je v tomto případě dusík o rychlosti 0,4 – 1,5 l∙min
-1

. Takto 

nebulizovaný eluent vstupuje do evaporační komůrky, kde se vypařuje mobilní fáze 

a dochází k tvorbě částeček, které jsou méně těkavé. Odpadním výfukem je odváděn 

zkondenzovaný eluent vzniklý ve zmlžovači. Je důležité tedy využívat mobilní fáze 

s přídavky těkavých aditiv (kyselina mravenčí, octová, octan amonný). K rozptylu 

světla dochází v optické komůrce, kde je na vzniklé částice namířen zdroj záření. 

Vzniklé rozptýlené světlo se detekuje pomocí fotodiody nebo fotonásobičem [41]. 

 



34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15: Jednotlivé části ELSD detektoru [41] 

(1) vstup mobilní fáze (2) vstup inertního plynu (3) odpad kondenzátu (4) zmlžovač 

(5) evaporační komůrka (6) driftovací trubice (7) optická komůrka (8) zdroj záření 

(9) fotodetektor  

 

 Odezva detektoru není závislá na chemickém složení analytu ani na funkčních 

skupinách, základní linie není ovlivňována indexem lomu mobilní fáze ani změnou 

složení mobilní fáze, proto je detektor vhodný pro užití gradientové eluce. Odezva je 

odpovídající všem netěkavým složkám, které jsou přítomny v solutu. Dopadající světlo 

je rozptýleno v závislosti na velikosti částic, kterou lze ovlivnit průtokem mobilní fáze 

a hustotou mobilní fáze [43]. 

 Protože je dynamický rozsah větší než lineární dynamický rozsah, je přiměření 

využíváno kalibrační závislosti, která je nelineární. ELSD detektor má nižší linearitu 

než UV-VIS detektor, z důvodu těkavé mobilní fáze, která je potřeba z principu 

detektoru. Výhody a nevýhody ELSD detektoru v porovnání s detektory, které jsou 

určeny přímo k detekci sacharidů (refraktometr) jsou znázorněny v tabulce 9 [44]. 

 

 

Tabulka 9: Shrnutí výhod a nevýhod užití ELSD detektoru [41, 43, 44] 

Výhody ELSD Nevýhody ELSD 

 Analýza netěkavých sloučenin 

 Citlivost nezávislá na spektrálních 

vlastnostech 

 Užití gradientové eluce 

 Analyt bez chromoforů, fluoroforů 

 Univerzálnost 

 Menší lineární dynamický 

rozsah 

 Nelinearita 
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2.10.2 Ionexová chromatografie  

Slouží pro separaci látek, které nesou náboj. Stacionární fázi tvoří měniče iontů. 

Funkční skupina je pevně vázaným iontem, na který je připojen iontovou vazbou iont 

s opačným nábojem, který je vyměňován s iontem obsaženým v mobilní fázi. Při tomto 

procesu se uplatňují elektrostatické přitažlivé síly mezi ionty opačného náboje. Nejprve 

se váže ten iont, který má největší náboj a objem. Tento iont je méně hydratovaný 

molekulami vody a tak se hydratační obal při navázání iontu na iontoměnič snáze 

naruší. Znamená to tedy, že afinita iontů k ionexu není stejná, ale závisí na velikosti 

náboje a poloměru iontu. 

 Sorbované ionty z okolního roztoku při iontové výměně difundují do ionexu 

a dochází k výměně ekvimolárního množství jiných iontů, které jsou navázány na jiných 

výměnných skupinách. V určitém okamžiku dochází k ustálení rovnováhy. Výměnnou 

kapacitou kapacitu intoměniče lze vyjádřit v molech výměnných iontů na 1 g 

iontoměniče. 

 

Ionexy se dělí na: 

 Anexy - slouží k výměně aniontů, funkční skupiny jsou zásadité (aminoskupiny, 

kvartérní amoniové soli) 

 Katexy - slouží k výměně kationtů, funkční skupiny jsou kyselé (karboxylové 

skupiny, sulfoskupiny) 

 

Pro stanovení sacharidů se využívají silně kyselé katexy v cyklu Na
+
, Ag

+
, Ca

2+
, Pb

2+
. 

Mobilní fází je voda a v tomto případě je detekce refraktometrická [35]. 

2.11 Další metody stanovení sacharidů 

 

2.11.1 Polarimetrie 

V této metodě je využito schopnosti opticky aktivních látek stáčet rovinu procházejícího 

polarizovaného světla doprava nebo doleva. Lze tedy pomocí optické otáčivosti stanovit 

cukry, které jsou ve směsi s látkami opticky neaktivními. Úhel stočení roviny světla 

závisí na koncentraci dané látky, tloušťce procházející vrstvy, teplotě, vlnové délce 

procházejícího světla.  

 Zavedená veličina měrná otáčivost udává úhel, o který se otočí rovina 

polarizovaného světla po průchodu vrstvou roztoku o tloušťce 100 mm a koncentraci 

1 g∙cm
-3

. Měření se standardně provádí při teplotě 20 °C v bílém světle [35]. 

 V tabulce 10 je uvedena specifická optická otáčivost vybraných sacharidů. Hlavní 

využití této metody spočívá v analýze cukrovarnických surovin a produktů, analýza 

čokolády, cukrovinek nebo pečiva [14]. 
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Tabulka 10: Hodnoty specifických optických otáčivostí vybraných sacharidů [16] 

Monosacharid Specifická rotace [°] Disacharid Specifická rotace [°] 

D-glukosa +52,74 Sacharosa +66,53 

D-fruktosa -93,78 Maltosa -137,50 

  

2.11.2 Refraktometrie 

Analytická metoda určená k měření indexu lomu. Paprsek prochází rozhraním dvou 

transparentních prostředí a mění se jeho rychlost a směr, paprsek se láme. Index lomu je 

určován poměry rychlostí světla ve fázích odrazu a lomu světla. Pro pozorování indexu 

lomu se volí shodné prostředí, ze kterého paprsek dopadá. Ideálním prostředím je 

vakuum, ale prakticky je využíván vzduch. Index lomu je závislý na vlnové délce 

a teplotě [45]. 

 Slouží ke zjištění složení nebo čistoty analyzovaných sloučenin v tuhé nebo kapalné 

fázi. Pro stanovení cukrů pomocí refraktometru se používá pojem stanovení 

refraktometrické sušiny. K jednoduchému a rychlému stanovení refraktometrické sušiny 

lze využít ručních refraktometrů viz obrázek 16. Tyto nekomplikované refraktometry 

poskytují okamžitý přehled o množství cukrů ve vzorku. Jejich uplatnění se využívá 

například při výrobě slazených nápojů nebo také při výrobě vín ke zjištění cukernatosti 

hroznů [46]. 

 
Obrázek 16: Jednoduchý ruční refraktometr [55] 

 

2.11.3 Biochemické reakce 

Metody využívající enzymově katalyzovaných oxidačně-redukčních cukrů, při kterých 

dochází k přeměně kofaktoru. Jistý vznik nebo úbytek určité formy kofaktoru je měřen 

spektrofotometricky.  

Nejčastěji se jedná o dehydrogenaci fosforečných esterů cukrů pyridinovými 

dehydrogenasami. Současně probíhá konverze NAD
+ 

(popřípadě NADP
+
) na 

NADH+H
+
 (nebo NADPH+H

+
). Redukovaná forma kofaktoru je stanovena měřením 

absorbance při vlnové délce o velikosti 340 nm. Příklad reakce stanovení fruktosy je 

uveden na obrázek 17. 
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  Mezi výhody těchto metod patří specifičnost, rychlost reakce a jednoduchá příprava 

vzorku. Na straně druhé stojí nečistoty v enzymových preparátech, vysoká cena čistých 

enzymů nebo také nalezení optimálních podmínek pro více enzymů [30]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 17: Sled reakcí pro stanovení fruktosy biochemickými reakcemi [30] 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Laboratorní vybavení, přístroje a chemikálie 

3.1.1 Pracovní pomůcky 

 Kádinky 

 Odměrné baňky (50 ml, 100 ml) 

 Pipety, mikropipety 

 Plastové zkumavky 

 Mikrofiltr LUT Syringe Filters Nylon (13mm; 0,45 μm, pk/100) 

 Vialky Agilent 1,5 ml 

 

3.1.2 Přístroje 

 Analytické váhy Pioneer Ohaus 

 Centrifuga EBA 21 (Hettich, Německo) 

 Ultrazvuk: Ultrasonic Compact cleaner PS0300A, objem 2,5 l 

 Kapalinový chromatograf Agilent Infiniti 1260 (Agilent technologies, USA) 

 ELDS detektor Agilent Technologies 1260 Infinity 

 Počítač PC, Intel Pentium Procesor 

 

Tabulka 11: Optimalizované parametry pro HPLC 

Přístroj HPLC Agilent Infiniti 1260 

Kolona Prevail Carbohydrates ES 5μ; (250 x 4,6 mm; 5 μm) 

Mobilní fáze Acetonitril:voda 75:25 

Objem nástřiku 10 μl 

Průtok mobilní fáze 1 ml∙min
-1

 

Teplota kolony 35 °C 

 

Tabulka 12: Optimalizované parametry pro ELSD 

Detektor Agilent Technologies 1260 Infinity 

Evaporační teplota 65 °C 

Nebulizační teplota 90 °C 

Průtok plynu 1,29 l∙min
-1

 

Odezva 9,9 mV 

 

3.1.3 Plyn 

 Dusík 4.7 SIAD v tlakové bombě s redukčním ventilem a kovovou membránou 

3.1.4 Chemikálie 

3.1.4.1 Chemikálie pro mobilní fázi 

 Acetonitril, čistota ≥ 99,9 %, Sigma Aldrich, Německo 

 deionizovaná voda 
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3.1.4.2 Standardy sacharidů 

Tabulka 13: Použité standardy sacharidů pro optimalizaci metody HPLC-ELSD 

Název Označení 
Čistota 

[%] 

Molární 

hmotnost 

[g∙mol
-1

] 

Výrobce 

 

Země 

původu 
CAS 

Glukosa D-(+)-Glucose ≥ 99,5 180,16 
Sigma 

Aldrich 
Francie 50-99-7 

Fruktosa D-(-)-Fructose ≥ 99 180,16 
Sigma 

Aldrich 
USA 57-48-7 

Sacharosa Sucrose ≥ 99,5 342,30 
Sigma 

Aldrich 
USA 57-50-1 

Maltosa D-(+)-Matlose    90 360,32 
Lach-

Ner s.r.o 
ČR 6363-53-7 

 

3.2 Reálné vzorky 

K analýze byly vybrány celkem 4 různé vzorky viz obrázek 18 a to: 

 sušená paprika PIMENTÓN de la VERA, Španělsko 

 jablečný džus Ahold Jablko 100%, Česká republika 

 pivo Kozel světlý, Velké Popovice, Česká republika 

 kečup Otma Gurmán, Hamé, Česká republika 

 

 

Obrázek 18: Vybrané vzorky k analýze 
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3.3 Příprava roztoků 

3.3.1 Příprava kalibračních roztoků 

Standardní roztoky sacharidů byly připraveny rozpuštěním patřičného množství dle 

tabulky 14 v deionizované vodě. Do odměrné baňky na 50 ml bylo naváženo příslušné 

množství sacharidů a doplněno deionizovanou vodou na koncentrace 50, 100, 250, 500 

a 1 000 mg∙l
-1

. 

Tabulka 14: Navážky pro připravení kalibrační řady 

Koncentrace sacharidu [mg∙l
-1

] Navážka sacharidu [g] 

    50 0,002 5 

  100 0,005 0 

  250 0,012 5 

  500 0,025 0 

1 000 0,050 0 

 

 Do vialek o objemu 1,5 ml bylo napipetováno po 1 ml od každé koncentrace. 

Zároveň s blankem byly všechny koncentrace podrobeny separaci na HPLC-ELSD, kde 

byl proveden nástřik. 

3.3.2 Příprava směsných roztoků 

Byly připraveny směsné roztoky o koncentraci 100 mg∙l
-1

 do 100ml odměrné baňky, 

kde navážka každého sacharidu činila 0,010 0 g a roztok o koncentraci 50 mg∙l
-1

 také do 

100ml odměrné baňky, kde navážka každého sacharidu činila 0,005 0 g. Dále byly 

připraveny další dva směsné roztoky do 100ml odměrné baňky pro stanovení 

opakovatelnosti a limitu detekce viz tabulka 15.  

Tabulka 15: Navážky a koncentrace pro směsné vzorky A, B 

 Směsný roztok A Směsný roztok B 

Sacharid 
Navážka 

[g] 

Koncentrace 

[mg∙l
-1

] 

Navážka  

[g] 

Koncentrace 

[mg∙l
-1

] 

Fruktosa 

0,0010 10 0,0025 25 Glukosa 

Sacharosa 

Maltosa 0,0050 50 0,0050 50 
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3.4 Identifikace sacharidů v reálných vzorcích 

3.4.1 Příprava vzorků 

3.4.1.1 Příprava extraktu z papriky 

Do odměrné baňky o objemu 250 cm
3
 byl připraven zásobní roztok ethanolu a vody 

v poměru 8:2. Po navážení 1±0,1 g vzorku do plastových zkumavek bylo přidáno 10 ml 

připraveného roztoku a zkumavky byly těsněny parafínem. Poté byly vzorky umístěny 

na 1 hodinu na třepačku. Následně byly vzorky centrifugovány po dobu 4 minut.  

 Vzorek byl přes mikrofiltr převeden do vialky a následně byl 25krát zředěn. Takto 

připravený vzorek byl použit k analýze. 

3.4.1.2 Příprava vzorku džusu 

Vzorek džusu byl přefiltrován přes mikrofiltr pomocí injekční stříkačky, nadávkován do 

vialky a zředěn 200krát. Celkový objem vialky určený k analýze činil 1 ml. 

3.4.1.3 Příprava vzorku piva 

Vzorek piva byl nalit do plastové zkumavky a vložen do ultrazvuku, kde byl vzorek 

degasován po dobu 15 minut. Po uplynulé době byl vzorek přefiltrován přes mikrofiltr 

pomocí injekční stříkačky, nadávkován do vialky a zředěn 2krát do objemu 1 ml. Takto 

připravený vzorek byl připraven k analýze. 

3.4.1.4 Příprava extraktu z kečupu 

Do plastové zkumavky s kečupem byl navážen vzorek kečupu o hmotnosti 2 g. 

K navážce byla přidána směs o objemu 20 ml ethanolu a vody v poměru 4:1. Směs se 

extrahovala po dobu jedné hodiny a následně byla zcentrifugována na centrifuze při 

6000 otáčkách po dobu 4 minut. Horní vrstva roztoku byla nadávkována injekční 

stříkačkou přes mikrofiltr do vialek. Pro měření na přístroji byl extrakt zředěn 25krát. 

3.5 Statistické zpracování výsledků 

Pomocí programu MS Excel 2007 byla data zpracována a vyhodnocena. V rámci 

statistiky byly použity statistické parametry a to aritmetický průměr a směrodatná 

odchylka a relativní směrodatná odchylka. Ke zpracování dat byl použit software Open 

Lab. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1 Vývoj HPLC-ELSD metody 

 

4.1.1 Přístroj HPLC a kolona Prevail Carbohydrates 

Pro analýzu sacharidů ve vzorcích byl použit přístroj HPLC Agilent Infiniti 1260 

a kolona Prevail Carbohydrates ES 5 μ; (250 x 4,6 mm; 5 μm) umožňující užití reverzní 

fáze a docílení tak efektivního rozdělení sacharidů ve vzorku. Výběr kolony, jakožto 

srdce celého HPLC systému, je velice důležitým krokem pro celkovou separaci 

sacharidů.  

 V rámci této optimalizace metody byla použita kolona, která má excelentní vlastnosti 

pro stanovení monosacharidů, oligosacharidů a cukerných alkoholů, což dokazuje její 

všestrannost. Kolona je tvořena extrémně stabilní hybridní fází, která je na bázi oxidu 

křemičitého a tak poskytne maximální účinnosti a vysokého rozlišení. Kompatibilnost 

kolony je s vysoce vodnou i vysoce organickou mobilní fází. Modifikací kolony a tím 

možnost využití systému reverzních fází bylo docíleno rychlejší eluce polárních 

molekul. Reverzní fázi bylo sníženo riziko poškození kolony a tím se zvýšila odolnost 

kolony. Kolona Prevail při správném užívání dosahuje dlouhé životnosti. Ve spojení 

s ELSD detektorem poskytuje spojení velice dobrou citlivost. Další výhodou je 

produkce co nejnižší základní linie a kompatibilita s gradientovou elucí. Správným 

výběrem kolony tedy i docílíme celkovým snížením doby analýzy [47].  

 Není nutné používat derivatizačních činidel pro derivatizaci vzorku a tak je metoda 

i rychlejší pro přípravu samotných vzorků. 

  

4.1.1.1 Identifikace standardů sacharidů  

 Samotná optimalizace byla započata identifikací jednotlivých sacharidů a to 

konkrétně zjištěním jejich retenčních časů. Jako odrazový můstek pro odhad těchto 

retenčních časů bylo použito podmínek, které byly převzaty z literatury viz tabulka 16. 

 

Tabulka 16: Převzaté parametry  

HPLC 

Mobilní fáze Acetonitril:voda 79:21 

Objem nástřiku 8 μl 

Průtok mobilní fáze 1 ml∙min
-1

 

Teplota kolony 30 °C 

Doba analýzy 35 min 

Detektor 

Evaporační teplota 85 °C 

Nebulizační teplota 90 °C 

Průtok plynu 1,29 l∙min
-1

 

Odezva 9,9 mV 
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 Jednotlivé standardy sacharidů byly nejprve identifikovány každý zvlášť, kdy každý 

sacharid byl analyzován v samostatné vialce o koncentraci 100 mg∙l
-1

. Poté následovala 

identifikace sacharidů ve směsném vzorku o celkové koncentraci 50 mg∙l
-1

. Stanovené 

retenční časy pro jednotlivé sacharidy jsou uvedeny v tabulce 17. 

 

Tabulka 17: Retenční časy jednotlivých sacharidů za původních podmínek 

Sacharid Retenční čas [min] 

Fruktosa   9,28 

Glukosa 12,42 

Sacharosa 19,37 

Maltosa 24,30 

 

 . 

4.1.2 Optimalizace mobilní fáze 

Jako první zkoumaný parametr, který má vliv na separaci a identifikaci sacharidů je 

výběr mobilní fáze a její složení. Na výběr je celá škála rozpouštědel, ale jen některá 

jsou vhodná pro použití. Důležitým aspektem pro volbu mobilní fáze je kompatibilita 

mobilní fáze s detektorem, vysoká čistota, chemická inertnost, nízká korozivost a nízká 

viskozita, která nám zajistí rychlejší separaci v chromatografickém systému. Jestliže byl 

pro separaci zvolen systém reverzních fází, pak musí být mobilní fáze směsí vody 

a polárních organických rozpouštědel.  

Z hlediska dostupnosti byl zvolen acetonitril v kombinaci s vodou, jakožto 

standardně používané rozpouštědlo k separaci sacharidů. Vlastnosti acetonitrilu a vody 

jsou uvedené v tabulce 18. 

 

Tabulka 18: Vlastnosti vybraných rozpouštědel [39] 

Rozpouštědlo Index polarity Eluční síla (SiO2) Teplota varu [°C] 

acetonitril (ACN)   5,8 0,5   82,0 

voda 10,2 vysoká 100,0 

 

 Složení mobilní fáze je jedním z hlavních parametrů, který ovlivňuje separaci, 

interakci se stacionární směsí a přispívá k efektivitě separace směsí. K acetonitrilu bylo 

přidáváno různé procento vody, která upravovala polaritu celé mobilní fáze, tak aby 

byly vybrané píky posunuty od sebe nebo byl vylepšen jejich tvar. Byly odzkoušeny tři 

různé poměry acetonitrilu a vody viz tabulce 19. Všechny látky byly eluovány za 

použití isokratické eluce během celé analýzy. 

Tabulka 19: Různé kombinace poměrů mobilní fáze 

 Acetonitril [%] Voda [%] 

Mobilní fáze 1  75 25 

Mobilní fáze původní  79 21 

Mobilní fáze 2  83 17 
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 Jak z chromatogramů lze vyčíst, tak složení mobilní fáze má vliv na délku separace 

a  tím i na retenční časy jednotlivých sacharidů.  

 Při původním nastavení mobilní fáze na poměr acetonitril:voda 79:21 trvala doba 

analýzy necelých 30 minut, kdy ve 24,3 minutě došlo k eluci nejméně polárního 

sacharidu maltosy viz obrázek 19. Při snížení množství acetonitrilu ve prospěch vody 

v poměru 75:25 došlo k urychlení separace, kdy nejpomalejší sacharid vyšel z kolony 

v 16,6 minutě. Retence sacharidů je za těchto podmínek znázorněna na obrázku 20.  

 Celkově se tedy doba analýzy zkrátila o 7,7 minut. Byl vyzkoušen i poměr mobilních 

fází 83:17 na základě článku Simultaneous separation and determination of fructose, 

sorbitol, glucose and sucrose in fruit by HPLC-ELSD, kde ideální poměr separace byl 

stanoven na 82,5:17,5 acetonitril:voda [48]. Tento poměr se však ukázal být nevhodný 

viz obrázek 21. Separace trvala příliš dlouho, proto byla z těchto důvodů předčasně 

ukončena. Předposlední pík pro sacharosu se objevil až ve 40. minutě. Navíc byla 

i o poznání snížena odezva detektoru.  

 Neidentifikovatelné píky, které je možno vidět na obrázku 20 a na obrázku 21 mohou 

být zapříčiněny přítomností nečistot ve vialce.  

 Z analýzy bylo zjištěno, že na koloně Prevail Carbohydrates ES 5 μ; (250 x 4,6 mm; 

5 μm) vyhovuje pro rychlou a účinnou separaci složení mobilní fáze acetonitril:voda 

75:25, kdy voda v tomto množství vhodně upravila polaritu mobilní fáze pro separaci 

sacharidů. Navíc se při tomto složení mobilní fáze zvýšila odezva signálu na ELSD 

detektoru, proto byl tento poměr stanoven jako nejvhodnější.  

 

 

4.1.3 Optimalizace průtoku mobilní fáze 

Dle dostupných článků, které se zabývají problematikou optimalizace a stanovení 

sacharidů v různých matricích pomocí spojení HPLC-ELSD, byl průtok mobilní fáze 

nastaven na 1 ml∙min
-1

 [44, 48]. V obou článcích byl nezávisle na sobě za použití 

různých kolon a podmínek pro separaci zvolen tento průtok mobilní fáze. Z toho 

vyplývá, že tato hodnota průtoku dostatečně vyhovuje separaci sacharidů na kolonách 

o vnitřním průměru 4,6 mm. 
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Obrázek 19: Chromatogram pro separaci 

sacharidů s mobilní fází acetonitril:voda 79:21, 

kde je (1) fruktosa, (2) glukosa, (3) sacharosa  

(4) maltosa 

Obrázek 20: Chromatogram pro separaci 

sacharidů s mobilní fází acetonitril:voda 75:25, 

kde je (1) fruktosa, (2) glukosa, (3) sacharosa 

(4) maltosa 

Obrázek 21: Chromatogram pro separaci 

sacharidů s mobilní fází acetonitril:voda 83:17, 

kde je (1) fruktosa, (2) glukosa, (3) sacharosa  

(4) maltosa 
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4.1.4 Optimalizace teploty kolony 

Při zoptimalizovaném průtoku mobilní fáze ve složení acetonitril:voda 75:25, byl 

vyzkoušen vliv teploty kolony na separaci sacharidů. Teplota kolony byla postupně 

nastavována na 25, 30, 35 a 40 °C. Vliv teploty kolony na směsném vzorku standardů 

o koncentraci 50 mg∙l
-1

 za použití mobilní fáze o složení acetonitril:voda 75:25 

a průtoku mobilní fáze o rychlosti 1 ml∙min
-1

, je patrný na obrázku 22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 22: Vliv teploty kolony na separaci sacharidů, 

      kde je (1) fruktosa, (2) glukosa, (3) sacharosa a (4) maltosa 

  

Bylo zjištěno, že se zvyšující se teplotou kolony se zmenšují retenční časy sacharidů. 

Dále bylo pozorováno, že teplota kolony má vliv i na intenzitu odezvy detektoru, a to 

tak, že čím je teplota kolony vyšší, tím je i nepatrně vyšší intenzita získaného signálu z 

detektoru.  

 Dále byl brán zřetel i na tvary píků. Píky by měly být co nejméně roztřepané a úzké. 

 Analýza sacharidů ukazuje, že maltosa poskytuje nejmenší odezvu na detektoru. 

Snahou bylo získat co nejužší a nejméně roztřepaný pík pro maltosu. Na obrázku 23 je 

možné vidět pík pro maltosu. Při teplotě 40 °C na koloně je pík méně roztřepaný a má o 

něco nižší retenční čas, než při teplotě 35 °C.  

 

Pík pro teplotu 40 °C, teplotu 35 °C, teplotu 30 °C a teplotu 25 °C. 
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Obrázek 23:  Vliv teploty kolony na maltosu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 24: Vliv teploty kolony na disacharid sacharosu 

Pík pro teplotu 40 °C, teplotu 35 °C, teplotu 30 °C a teplotu 25 °C. 

Pík pro teplotu 40 °C, teplotu 35 °C, teplotu 30 °C a teplotu 25 °C. 
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Proto byla zvolena teplota 35 °C jako vhodná teplota kolony k separaci sacharidů za 

daných podmínek. Pro další porovnání je na obrázku 24 vliv teplot kolony na disacharid 

sacharosu. Pík byl po aplikování teploty 35 °C vysoký a bez většího roztřepání.  

 V příloze lze najít vliv teplot na zbylé dva sacharidy viz Příloha 1 a Příloha 2. 

4.1.5 Objem nástřiků 

Dopad objemu nástřiku na separaci sacharidů byl prozkoumán na směsném vzorku 

sacharidů o koncentraci 50 mg∙l
-1

  za použití mobilní fáze o složení acetonitril:voda 

75:25 a průtoku mobilní fáze o rychlosti 1 ml∙min
-1

.  

 První objem nástřiku 8 μl vycházel z již přednastavených hodnot. Tento objem je 

standardně využíván pro běžné analýzy. Objem se zdál být tedy dostačující, nicméně 

byl vyzkoušen i objem nástřiku vyšší a to 10 μl.  

  Na obrázku 25 je zobrazen vliv objemu nástřiku na separaci sacharidů a jejich píků. 

Jak je vidět, tak objem nástřiku neměl nijak zásadní vliv na retenční časy sacharidů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 25: Vliv objemu nástřiku na separaci sacharidů,  

kde je (1) fruktosa, (2) glukosa, (3) sacharosa a (4) maltosa 

 Každý sacharid na změnu objemu nástřiku reagoval jiným způsobem. U fruktosy 

nedošlo k žádné významné změně, retenční časy i intenzita odezvy signálu byla pro oba 

nástřiky shodná. Píky pro oba nástřiky se skoro překrývají. Pík glukosy je při vyšším 

nástřiku o poznání užší, bez roztřepání a intenzita se také zvýšila.  

 

Objem nástřiku 8 μl, nástřik 10 μl 
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Zvolený objem 10 μl měl však opačný vliv na sacharosu, u které došlo k poklesu 

odezvy na detektoru a posunutí retenčního času směrem k vyšší hodnotě. I tak byl pík 

stále ostrý a bez roztřepání. Pro maltosu zvýšení objemu nástřiku znamenalo nepatrné 

zúžení píku. 

 Vzhledem k citlivosti ELSD detektoru byl shledán objem nástřiku 10 μl jako 

dostačující, proto dále nebyl objem navyšován.  

4.1.6 Optimalizace zmlžovací teploty (nebulizace)  

Konfigurace nebulizátoru má vliv na flexibilitu systému ELSD. Při zmlžovacím kroku 

dochází ke smíchání plynu, který má udělenou určitou rychlost s mobilní fází, ve které 

je analyt. Zmlžením vznikají aerosolové kapičky. Páry zmlžovacího plynu, kterým 

vzniká aerosol, mají vliv na disperzi kapiček, která by měla být jednotná. Pokud dojde 

ke správnému nastavení zmlžovací teploty a průtoku plynu, je zaručen vznik malých 

kapiček, které se snadno odpaří [43]. 

  Tak jako v předchozích krocích byl použit směsný vzorek sacharidů o koncentraci 

50 mg∙l
-1

 a za již zoptimalizovaných předchozích podmínek byl zjišťován vliv 

zmlžovací teploty na analyt. 

   Nebulizace probíhala postupně při dvou teplotách a to 80 °C a 90 °C. Na obrázku 

26 je chromatogram pro tyto dvě teploty. Píky sacharidů pro obě zkoumané hodnoty se 

zcela překrývají.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 26: Vliv zmlžovací teploty na separaci analytu,  

kde je (1) fruktosa, (2) glukosa, (3) sacharosa a (4) maltosa 

 

Zmlžovací teplota 80 °C, zmlžovací teplota 90 °C 
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 Vzhledem k tomu, že mobilní fáze je tvořena z části i vodou, tak pro spolehlivou 

disperzi kapiček byla zvolena teplota 90 °C. Vyšší teplota vede také ke zvýšení výtěžku 

netěkavých složek. 

4.1.7 Optimalizace odpařovací teploty (evaporace) 

Samotný odpařovací detektor rozptylu světla má vysokou rozlišovací schopnost pro 

detekci analytů, které nejsou vybaveny chromofory a tak nemají možnost absorbovat 

záření. Technologie proudění plynu a vyhřívaného rozprašovače umožňuje 

minimalizovat chyby kvantifikace a pomáhá zajistit vynikající reprodukovatelnost.  

 Kapičky ve formě aerosolu, které vznikly při nebulizaci, jsou unášeny proudem 

plynu do odpařovací komory, kde dochází k vypaření rozpouštědla nebo mobilní fáze. 

Částice analytu jsou zachovány [50].  

 Pro stanovení je nutné volit vhodnou teplotu, aby nedocházelo k zbytečným ztrátám 

nebo k samotnému vypaření analytu. Teplota v odpařovací zóně může dosahovat 

hodnoty až 120 °C [50]. Správné nastavení teploty pro odpaření závisí na těkavosti 

eluentu, rychlosti průtoku mobilní fáze a zároveň rychlosti průtoku nebulizovaného 

plynu. 

 Pro experiment byl použit opět směsný vzorek sacharidů o koncentraci 50 mg∙l
-1

 a za 

již zoptimalizovaných předchozích podmínek byl zjišťován vliv odpařovací teploty na 

analyt. Vliv sledovaných teplot o hodnotách 80, 70, 65, 60 a 50 °C je znázorněn na 

obrázku 27. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Obrázek 27: Optimalizace teplot pro odpařování,  

kde je (1) fruktosa, (2) glukosa, (3) sacharosa a (4) maltosa 

Odpařovací teplota 80 °C, teplota 70 °C, teplota 65 °C, 

teplota 60 °C, teplota 50 °C 
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 Již z obrázku 27 je patrné, že teplota odpařování v odpařovací cele má významný 

vliv na intenzitu odezvy detektoru. Čím je teplota odpařování nižší, tím je nižší i signál. 

Tento zkoumaný parametr měl stejný vliv na všechny sacharidy.  

 Největší signál byl poskytnut při odpařovací teplotě 80 °C. Ač se tato teplota zdá 

nejvhodnější, je nutné si uvědomit, že při měření reálných vzorků se využívá nelineární 

závislosti, takže by příliš vysoký signál mohl negativně ovlivnit kvantifikaci. Pokud by 

se však vyskytl vzorek, kde by všechny látky poskytovaly nízký signál, pak by zde 

použití vysoké odpařovací teploty mělo smysl. Pokud je však analyzován komplexnější 

vzorek, je nutné brát ohled na všechny složky.  

 Píky při vyšších teplotách jsou více roztřepané, než při teplotách nižších. Teplotou 

odpařování lze tedy účinně zmírnit roztřepanost píků. Na obrázku 28 je pík sacharosy, 

kde je jasně vidět, jak se snižující se odpařovací teplotou klesá signál a mizí roztřepání 

píků. Jako další příklad je na obrázku 29 pík pro maltosu.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 28: Ovlivnění píku sacharosy při různých odpařovacích teplotách 

 

 

Za nejvhodnější odpařovací teplotu byla zvolena teplota 65 °C. Při této teplotě je 

relativně dobrý signál a roztřepanost píků je minimální. Tato teplota alespoň naznačila 

vrchol píku pro maltosu. 

 Retenční časy zůstaly při aplikací různých teplot stále stejné. 

 

 

 

teplota 80 °C 

teplota 70 °C 

teplota 65 °C 

teplota 60 °C 

teplota 50 °C 
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Obrázek 29: Ovlivnění píku maltosy při různých odpařovacích teplotách 

 

 

4.1.8 Optimalizace průtoku plynu 

Za již zoptimalizovaných podmínek byl na standardu o koncentraci 50 mg∙l
-1

 zjištěn 

vliv rychlosti průtoku plynu na získaný signál z detektoru. Průtok plynu ovlivňuje do 

jisté míry velikost kapiček, které byly vytvořeny během procesu zmlžování. Byly tak 

vyzkoušeny postupně 3 průtoky dusíku a to 1 l∙min
-1

; 1,29 l∙min
-1

 a 2 l∙min
-1

 viz 

obrázek 30.  

 Vyšší průtok plynu (2 l∙min
-1

) umožní produkci menších kapiček. Ty se vypařují 

snadněji než větší kapky. Menší kapičky jsou ale méně účinné při rozptylu světla, 

a proto poskytují menší signál, než kapky větších rozměrů. To také lze pozorovat na 

chromatogramu. Nízké hodnoty průtoku plynu poskytují sice vysoký signál, ale ten z již 

zmiňované nelinearity detektoru není vhodný.  

 Zvolen byl průtok plynu o rychlosti 1,29 l∙min
-1

, který vyhovuje svým poskytnutým 

signálem. 

 Retenční časy byly v tomto případě opět zachovány, tudíž průtok plynu nemá 

výrazný vliv na retenci. 

 

 

teplota 80 °C 

teplota 70 °C 

teplota 65 °C 

teplota 60 °C 

teplota 50 °C 
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Obrázek 30: Vliv rychlosti průtoku dusíku na separaci sacharidů,  

kde je (1) fruktosa, (2) glukosa, (3) sacharosa a (4) maltosa 

  

4.1.9 Vyhlazování píků 

Nastavení vyhlazování píků je umožněno softwarem v nastavení pro ELSD detektor.  

Rychlost sběru dat se může měnit během záznamu chromatogramu. Pro spolehlivou 

kvantifikaci je nutné mít přesné integrační parametry. Jedním z parametrů, na kterém 

závisí výsledky je frekvence sběru dat (smoothing).  

 Zjištění vrcholů, výchozího šumu a příslušnou šířku píku můžou být s dostatečnou 

přesností stanoveny, pokud je k dispozici dostatek datových bodů. Větší sběr dat 

zaručuje dostatečný počet datových bodů. Pokud je sběr dat příliš pomalý, není možné 

správně určit výšku a plochu píku. Vyhlazování původních dat, pomocí integrátoru již 

nemá smysl, jelikož by byl výsledek nepřesný [51]. 

Průtok 1 l∙min
-1

; 1,29 l∙min
-1

; 2 l∙min
-1
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 Vliv tohoto parametru byl odzkoušen na směsném vzorku B, kde koncentrace 

fruktosy, glukosy a sacharosy činila 25 mg∙l
-1

 a koncentrace maltosy byla dvojnásobná 

vzhledem k nízké odezvě detektoru.  

 Píky byly postupně vyhlazovány za zoptimalizovaných podmínek z předešlých kroků 

a to za použití mobilní fáze o složení acetonitril:voda 75:25, průtoku mobilní fáze 

o rychlosti 1 ml∙min
-1

, teploty kolony o 35 °C, objemu nástřiku 10 μl, průtoku plynu o 

rychlosti 1,29 l∙min
-1

, zmlžovací teploty 65 °C a odpařovací 90 °C. Výstupy ze zkoušení 

různých hodnot pro sběr dat jsou zobrazeny na obrázku 31. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 31: Vliv datového sběru na píky, 

kde je (1) fruktosa, (2) glukosa, (3) sacharosa a (4) maltosa 

 

 Z chromatogramu lze usoudit, že změna rychlosti sběru dat se projevila na tvaru píku 

a intenzitě píků. Posuny retenčních časů jsou pravděpodobně způsobeny teplotní 

fluktuací na chromatografické koloně, při její nechtěné manipulaci, kdy docházelo 

k lokálnímu přehřívání a tak nebyla teplota v koloně rozložena rovnoměrně. 

Vyhlazování by samo o sobě nemělo mít zásadní vliv na retenční časy. Lepší vysvětlení 

vlivu změny množství sběru dat je na obrázku 32. 

 Při pohledu na tvar píků je pozorováno největší zúžení a protažení píku pro hodnotu 

sběru dat 30. Očekávání, že se snižující se hodnotou vyhlazování, se bude pík postupně 

rozšiřovat, se nenaplnilo. Paradoxně je pík s vyhlazením 25 širší, než pík s 15. 

Sběr dat 15, 20, 25, 30. 
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Obrázek 32: Vliv datového sběru na pík sacharosy 
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Obrázek 33: Vliv datového sběru na pík maltosy 

Sběr dat 15, 20, 25, 30. 

Sběr dat 15, 20, 25, 30. 
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 Na příkladě píku maltosy lze pozorovat, že vyhlazení mělo vliv na změnu poměru 

signálu a šumu viz obrázek 33. Nejmenší poměr mezi signálem a šumem byl pozorován 

při vyhlazování o hodnotě 15 a 20. Vyhlazování o hodnotě 25 a 30 se z tohoto aspektu 

zdá být nejpřijatelnější. Ostatní chromatogramy a jejich ovlivnění jsou v Příloze 3 

a Příloze 4. 

 Za daných podmínek byla shledána hodnota vyhlazování 30 jako nejvhodnější pro 

dané účely. 

  

4.2 Kalibrační řada pro HPLC-ELSD 

Byl připraven pracovní kalibrační roztok, který byl proměřen za zoptimalizovaných 

podmínek. Pomocí programu Open Lab byly zjištěny plochy pro jednotlivé koncentrace 

sacharidů. Výsledné hodnoty jsou v tabulce 20. 

Tabulka 20: Hodnoty ploch píků separovaných standardů sacharidů   

Plocha píků [mV∙s
-1

] 

koncentrace 

[mg∙l
-1

] 
 fruktosa glukosa sacharosa maltosa 

     50         98,572       52,242         96,151     23,494 

   100      317,606    147,998       409,575    100,332 

   250   1 723,837    966,250    1 244,320     385,784 

   500   4 068,221 2 155,160   3 466,909 1 225,348 

1 000 12 486,341 7 284,039 10 557,885 4 407,180 

 

 Pomocí stejného programu byly sestaveny i kalibrační závislosti jednotlivých 

sacharidů. Všechny kalibrační závislosti jsou ve sledovaném rozmezí koncentrací 

nelineární. Body v kalibrační závislosti byly proloženy kvadratickou funkcí jak je vidět 

na obrázku 34. Kalibrační křivky zbylých sacharidů lze najít v Příloze 5, Příloze 6 

a Příloze 7. Detektory, které poskytují nelineární odezvu, mohou někdy při vysokých 

koncentracích způsobit chyby ve kvantifikaci. 

 Zároveň byly zjištěny i regresní rovnice pro jednotlivé sacharidy a jejich kalibrační 

závislosti. Tyto hodnoty jsou uvedeny v tabulce 21. 

 

Tabulka 21: Rovnice regresních přímek a R
2
 kalibrační závislosti 

Sacharid regresní rovnice kalibrační závislost R
2
 

Fruktosa y = 0,008 2x
2 

+ 4,372 2x - 74,654 1 0,999 39 

Glukosa y = 0,005 5x
2 

+ 1,786 9x - 18,041 1 0,998 85 

Sacharosa y = 0,007 2x
2 

+ 3,359 4x - 31,776 0 0,999 96 

Maltosa y = 0,003 9x
2 

+ 0,532 4x - 0,330 3 0,999 97 
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Obrázek 34: Kalibrační křivka pro maltosu 

 

4.3 Stanovení sacharidů v reálných vzorcích 

Vzorky byly připraveny dle popsaného postupu viz 3.4.1. Každý vzorek byl proměřen 

jednou. Z naměřených hodnot byly zjištěny plochy píků, retenční časy viz tabulka 22 

a tabulka 23. Byl vypočten obsah jednotlivých sacharidů pomocí softwaru Open Lab, 

které jsou v tabulce 24. Chromatogramy jednotlivých vzorků jsou na obrázcích 35 ─ 38. 

Tabulka 22: Zjištěné hodnoty retenčních časů a vypočtených ploch pík pro příslušné 

monosacharidy v reálných vzorcích 

 

 

 

Vzorek 

Fruktosa  Glukosa 

Retenční čas 

[min] 

Plocha píku 

[mV∙s
-1

] 

Retenční čas 

[min] 

Plocha píku 

[mV∙s
-1

] 

paprika PIMENTÓN 

de la VERA 
7,641     636,072   9,800    8,854 

džus Ahold jablko 7,641 3 194,270   9,770 147,969 

pivo Kozel světlý 7,639    432,973 10,040 547,303 

kečup Otma Gurmán 7,656    969,132   9,800 631,247 
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Obrázek. 35: Chromatogram sacharidů ve vzorku džusu, 

kde je (1) fruktosa, (2) glukosa, (3) sacharosa  

 

Obrázek 36: Chromatogram sacharidů ve vzorku kečupu,  

kde je (1) fruktosa, (2) glukosa, (3) sacharosa a (4) maltosa 
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Obrázek 37:  Chromatogram sacharidů ve vzorku piva, 

kde je (1) fruktosa, (2) glukosa, (3) sacharosa a (4) maltosa 

 

Obrázek 38: Chromatogram sacharidů ve vzorku 

papriky, kde je (1) fruktosa, (2) glukosa, (3) sacharosa  
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Tabulka 23: Zjištěné hodnoty retenčních časů a vypočtených ploch pík pro příslušné 

disacharidy v reálných vzorcích 

 

Tabulka 24: Vypočtené koncentrace pro jednotlivé sacharidy v měřených vzorcích 

Vzorek 
Koncentrace [g∙l

-1
]  

fruktosa glukosa sacharosa maltosa celkem 

paprika 

PIMENTÓN de 

la VERA 

    2,105     0,823    1,450     4,378 

džus Ahold 

jablko 
 84,578 110,032 162,760  357,370 

pivo Kozel světlý    0,108     4,069     1,272 0,029     5,578 

kečup Otma 

Gurmán 
    3,207     58,675 108,072 0,234 170,188 

4.4 Ověření validačních parametrů 

Validace je definována jako proces, při kterém se určuje vhodnost použití daného 

systému pro získání přesných dat. Základními validačními parametry jsou například 

opakovatelnost, mez detekce (LOD) nebo mez kvantifikace (LOQ) [52, 53]. Tyto 

parametry byly v rámci diplomové práce ověřovány. 

4.4.1 Opakovatelnost 

Opakovatelnost charakterizuje metodu a preciznost jejího provedení. Je to typ přesnosti, 

který se vztahuje k měřením, které probíhaly za opakovatelných podmínek.  Metoda je 

opakovatelná, pokud u všech výsledků měření provedených za opakovatelných 

podmínek opakovatelnosti nepřesáhne relativní směrodatná odchylka RSD hodnotu 

10 % [52, 53].  

 Tento validační parametr byl ověřen na směsném vzorku B v sérií šesti opakováních 

za zoptimalizovaných podmínek pro HPLC-ELSD. Z výsledných chromatogramů byly 

následně odečteny hodnoty ploch píků viz tabulka 25 a vypočteny relativní směrodatné 

odchylky. Ani u jednoho ze sacharidů relativní směrodatná odchylka nepřesáhla 

hodnotu 10 %, čímž byla potvrzena opakovatelnost metody. 

 Opakovatelnost metody měla být prozkoušena na směsném roztoku A, ale vzhledem 

k jeho nízké koncentraci a tak i intenzitě odezvy detektoru, která znemožnila přesnou 

integraci, byl použit směsný roztok B. Chromatogram sacharidů ve směsném roztoku A 

je v Příloze 8 a v Příloze 9 lze najít chromatogram pro směsný roztok B. 

 

Vzorek 

Sacharosa  Maltosa 

Retenční čas 

[min] 

Plocha píku 

[mV∙s
-1

] 

Retenční čas 

[min] 

Plocha píku 

[mV∙s
-1

] 

paprika PIMENTÓN 

de la VERA 

13,250     28,737   

džus Ahold jablko 13,243    403,349   

pivo Kozel světlý 14,058    315,356 16,197  117,082 

kečup Otma Gurmán 13,371 2 142,590 16,388       73,207 6 
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Tabulka 25: Hodnoty plochy píků pro určení opakovatelnosti  

 

Měření 

č. 

 

Fruktosa 

 

Glukosa 

 

Sacharosa 

 

Maltosa 

Plocha 

[mV∙s
-1

] 

Ret. čas 

[min] 

Plocha 

[mV∙s
-1

] 

Ret. čas 

[min] 

Plocha 

[mV∙s
-1

] 

Ret. čas 

[min] 

Plocha 

[mV∙s
-1

] 

Ret. čas 

[min] 

1 71,9534 7,7180 32,5590 9,8700 56,0758 13,3330 42,0441 16,5040 

2 71,3316 7,6950 34,5516 9,8260 54,1176 13,2980 44,1717 16,3920 

3 70,6710 7,6950 33,4551 9,8560 54,0440 13,3340 40,9325 16,4260 

4 68,4415 7,6950 32,8615 9,8350 53,5724 13,3070 43,0052 16,3590 

5 68,9745 7,6770 33,5656 9,7920 54,2396 13,2810 43,2760 16,2410 

6 67,7296 7,6710 32,3561 9,7730 53,9514 13,2940 40,9554 16,3240 

 

69,8503 7,6918 33,2248 9,8253 54,3335 13,3078 42,3975 16,3743 

SD   1,5567 0,0151   0,7371 0,0339   0,8062   0,0197   1,2000   0,0820 

RSD   0,0223 0,0020   0,0222 0,0034   0,0148   0,0015   0,0283   0,0050 

RSD 

[%] 
2,2286 0,1964 2,2184 0,3446 1,4839 0,1480 2,8303 0,5008 

 

 

4.4.2 Určení analytických parametrů metody LOD, LOQ 

Mez detekce neboli LOD (limit of detection) odpovídá koncentraci, pro kterou je 

analytický signál statisticky významně odlišný od šumu. Mez stanovitelnosti neboli 

LOQ (limit of quantification) odpovídá koncentraci, při které je přesnost stanovení 

taková, že dovoluje kvantitativní vyhodnocení. Tyto dva limity spolu úzce souvisí [41]. 

 Oba limity byly vypočteny z dat, které byly použity k výpočtu relativní směrodatné 

odchylky viz tabulka 25.  

 Mez detekce byla vypočtena vynásobením relativní směrodatné odchylky s patřičnou 

Studentovou hodnotou t0,95, která byla dohledána v tabulce pro šest opakování a pět 

stupňů volnosti na hladině významnosti 0,95 viz rovnice (12) [54]. Názorný příklad 

výpočtu LOD fruktosy: 

0,95tRSDLOD    (12) 

          1lmg00,086LOD

3,860,0223LOD




 

 

  

Mez kvantifikace byla vypočtena dle rovnice (13). Vypočtené LOD a LOQ jsou 

v tabulce 26. 

10RSDLOQ    (13) 

              1lmg90,222LOQ

100,0223LOQ
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Tabulka 26: Stanovené meze detekce a stanovitelnosti pro jednotlivé sacharidy 

 Fruktosa Glukosa Sacharosa Maltosa 

LOD [mg∙l
-1

] 0,0860 0,0856 0,0573 0,1092 

LOQ [mg∙l
-1

] 0,2229 0,2218 0,1484 0,2830 

 

 V porovnání s dostupným článkem Simultaneous separation and determination of 

fructose, sorbitol, glucose and sucrose in fruits by HPLC–ELSD, se hodnoty od sebe u 

fruktosy a glukosy příliš neliší. LOD pro fruktosu i glukosu byl v jejich případě 

stanoven na 0,07 mg∙l
-1 

a LOQ na 0,22 mg∙l
-1

 [48] pro oba monosacharidy. 
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5 ZÁVĚR 

 

První část této diplomové práce byla zaměřena na základní charakteristiku sacharidů, 

jejich vlastnosti a jejich fyziologický význam. Podrobněji byly popsány dva 

monosacharidy (fruktosa, glukosa) a dva disacharidy (sacharosa, maltosa), které se 

hojně vyskytují v potravinách. Dále byly v této práci popsané metody, kterými lze 

sacharidy stanovit. 

 Druhá část diplomové práce se věnuje experimentální části, ve které je popis 

optimalizace podmínek, pro účinnou separaci sacharidů. Kvůli většímu počtu 

sledovaných parametrů byl při jedné analýze sledován jeden konkrétní parametr a jeho 

vliv na separaci. Ostatní parametry zůstaly konstantní. Podmínky pro separaci sacharidů 

byly optimalizovány tak, aby bylo dosaženo co nejlepší separace jednotlivých sacharidů 

ve vzorku. Byl kladen důraz na co nejlepší rozlišení píků bez roztřepání a tím možnost 

spolehlivé identifikace a přesné kvantifikace. Nastavením optimálních podmínek pro 

separaci sacharidů se docílí i zkrácení doby analýzy.  

 Nutné je také podotknout, že každý sacharid se chová při aplikování různých 

podmínek pokaždé jinak. Proto optimalizace podmínek je určitým kompromisem. 

Například fruktosa byla po celou dobu analýzy považována za „ideální“ pík, který byl 

dostatečně úzký a bez roztřepání. Poskytovala také vždy vysokou odezvu na detektoru 

a byla bez problému identifikována v reálném vzorku. Opakem byla maltosa, která již 

od začátku analýzy byla problematickou. Pík pro maltosu byl vždy široký, velice 

roztřepaný a tím i špatně identifikovatelný, jelikož v reálných vzorcích často nešel 

rozeznat od šumu. Intenzita odezvy detektoru na maltosu byla tedy ve většině případů 

malá.  

  Díky optimalizované metodě je umožněno snadno oddělit a kvantifikovat sacharidy 

a to konkrétně fruktosu, glukosu, sacharosu a maltosu bez derivatizace za necelých 25 

minut. Hlavní výhodou využití ELSD detektoru je vysoká citlivost, univerzálnost 

a možnosti užití gradientové eluce. Nevýhoda tohoto detektoru může spočívat v jeho 

nelinearitě. 
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK  

 

HPLC-ELSD     vysokoúčinná kapalinová chromatografie ve spojení    

         s odpařovacím detektorem rozptylu světla 

ATP/ADP      adenosintrifosfát/ adenosindifosfát 

LDL        low density lipoprotein, nízkodenzitní lipoprotein 

HMF        hydroxymethylfurfural 

UV-VIS       ultrafialovo-viditelná spektroskopie 

NIR        near-infrared spectrometry, blízká infračervená spektroskopie 

TLC        chromatografie na tenké vrstvě 

NP/RP       systém normálních fází/ systém reverzních fází 

ACN        acetonitril 

RI         refraktometrický detektor 

MS        hmotnostní detektor 

NADH/ NADPH    nikotinamidadenindinukleotid/           

         nikotinamidadenindinukleotidfosfát  

LOD        limit of detection 

LOQ        limit of quantification 

SD/ RSD      směrodatná odchylka/ relativní směrodatná odchylka 
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9 PŘÍLOHY 
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Příloha 2: Vliv teploty kolony na separaci glukosy 
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Příloha 3: Vliv sběru dat na pík glukosy 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 4: Vliv sběru dat na pík fruktosy 
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Příloha 5: Kalibrační křivka pro glukosu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 6: Kalibrační křivka pro fruktosu 
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Příloha 7: Kalibrační křivka pro sacharosu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 8: Záznam chromatogramu pro směný roztok A 
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Příloha 8: Záznam chromatogramu pro směný roztok B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


